


Čím bola sezóna 2018 výnimočná? V prvom 
rade skvelým počasím, ktoré jej trvanie predĺžilo 
až do polovice novembra. Slnečné dni rovna-
kou mierou dopĺňali naši členovia, ktorí okrem 
zlepšovania handicapov na turnajoch dotvárali 
príjemnú atmosféru na Alpinke každý deň. Išlo aj 
o poslednú golfovú sezónou od založenia ihriska 
tak, ako sme ho poznali. Došlo k jeho prenormo-
vaniu a rovnako sme sa rozlúčili so starou verziou 
golfových pravidiel. 

Po golfovej stránke bol rok 2018 veľmi úspešný, 
vďaka veľkému záujmu sme mali možnosť uspo-
riadať veľké množstvo turnajov. Na klubových sa 
odzrkadlila chuť súťažiť – svedčí o tom ich plné 
obsadenie počas celej sezóny. Na charitatív-

nych – ako inak, chuť pomáhať. Teší nás, že stále 
máte veľký záujem o Alpinku a po rekonštrukcii 
terasy a aktivite na sociálnych sieťach sme za-
znamenali aj nárast návštev z radov negolfistov. 
Pre mnohých z nich sa tak naša terasa a club-
house stali synonymom príjemného oddychu 
a neboja sa prekročiť hranice areálu.

Čo si môžeme priať do ďalšej sezóny? Určite aby 
sa celá niesla v znamení zdravia našich členov 
a aby im prenormovanie ihriska prinieslo len 
pozitívne výsledky. Tešíme sa z každého nového 
záujemcu o golf – lebo len vďaka nim sa naša 
golfová rodina bude môcť ďalej rozrastať. 

Pavol Miškov, Peter Valent, Peter Ďurica

Editorial
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Laco Tomaško je jedným z prvých členov náš-
ho klubu a spolu so synmi nechýba takmer na 
žiadnom väčšom turnaji. Minulý rok si z Alpinky 
odniesol titul seniorského majstra klubu a my sme 
sa rozhodli povyzvedať, ako jeho život s golfom 
odštartoval. 

Ako by ste opísali svoju golfovú sezónu 2018? 
Čo všetko sa Vám podarilo, na čom chcete 
možno tento rok popracovať, aké ste mali 
golfové zážitky?
Golfovú sezónu 2018 hodnotím veľmi pozitívne, 
podarilo sa mi navštíviť nové krásne ihriská, 
spoznať nových ľudí, užiť si chvíle s rodinou 
a priateľmi. Špeciálny zážitok bol štvordňový trip 
v „mekke“ golfu, v St. Andrews, ktorý zorganizo-
val Paľo Miškov. Vyšlo nám super počasie. Zahrali 
sme si Old Course aj New Course. Dokonca sme 
mali večeru v Old a New Clube, za čo patrí 
veľká vďaka Lacovi Smatanovi.

Minulý rok ste si z Alpinky odniesli titul seniorské-
ho majstra klubu. Aký je to pocit? Je to výsledok 
cieľavedomého tréningu alebo Vám práve minu-
lý rok jednoducho vychádzalo všetko tak, ako 
by malo? 
Je to samozrejme výborný pocit a dosť si vážim 
aj moje druhé miesto v kategórii mužov. Minulú 
sezónu som trochu viac potrénoval s Tomim 
Juskom. Golf je šport a je naivné si myslieť, že 
sa v ňom dá zlepšiť bez tréningu. Je to priamo 
úmerná záležitosť. Každý, kto ho začne hrať, 
na to rýchlo príde.

Aká bola vaša cesta ku golfu? Kedy a ako ste 
s ním začali?

Golf som vyskúšal prvýkrát na narodeninovom 
turnaji Paľka Miškova, ešte na starom ihrisku 
vo Vysokých Tatrách s požičanými palicami. 
Aktívne hrať som začal, až keď vznikol klub 
na Alpinke a vybudovalo sa ihrisko.

Čo pre vás znamená golf? Čo na ňom máte rád?
Golf pre mňa znamená zábavu, relax, odpoči-
nok, pohyb, chvíle strávené s priateľmi a rodinou 
v peknej prírode. Na golfe mám rád jeho varia-
bilitu. Môžu ho hrať spolu ľudia rôznej výkonnosti, 
veku, celé rodiny. Ja osobne si veľmi rád zasúťa-
žím so svojimi synmi.

Prilákali ste za posledné roky ku golfu aj neja-
kých svojich priateľov/známych?
Myslím, že áno. Snažím sa golf propagovať 
v okruhu svojich známych.

Máte nejaké obľúbené golfové zvyky, tradície?
Ani nie. Rád chodím na turnaj v dostatočnom 
predstihu, aby som sa stihol rozcvičiť a podeba-
tovať s kamarátmi.

Ako vyzerá váš rok s golfom? Hrávate na trena-
žéri aj počas zimnej sezóny alebo po jeseni od-
kladáte palice a čakáte zas na krajšie počasie? 
Venujete sa aj iným športom?
Počas sezóny hrávam najmä Alpinku, Tatranskú 
Lomnicu a Malú Idu. Samozrejme, rád si zahrám 
aj ostatné slovenské a české ihriská v rámci tur-
najov a dovolenky. 
Na jeseň a na jar zvyknem ísť s kamarátmi do 
Turecka alebo do Španielska, predĺžiť si sezónu.
Po jeseni palice odkladám a celú zimu sa venu-
jem zimným športom, hlavne skitouringu a skialpi-

Ladislav Tomaško
Golfuje, lyžuje a pomáha psíkom
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nizmu. Raz týždenne si zahrám aj tenis. Trenažér 
využívam na jar, na zlepšenie švihu.

Čo sa vám osobne najviac páči na našom do-
mácom ihrisku – Alpinke? 
Na našom ihrisku sa mi najviac páči atmosféra. 
Cítim sa tu ako doma. 

Máte nejakú obľúbenú jamku? 
Nemám obľúbenú jamku. Sú len dobre a zle 
zahraté jamky. 

Ktorý turnaj počas celej sezóny je vašim obľúbe-
ným a prečo? 
Počas sezóny mám viac obľúbených turnajov. 

Nechcem menovať, aby som na niektorý 
nezabudol, ale špeciálne sa teším na Trgotours. 
Hráme tam po turnaji špeciálnu druhú deviatku; 
zasvätení vedia, o čo ide.

Čo robíte, keď práve nehráte golf? Predstavte sa 
trošku golfistom, ktorí vás vnímajú iba na ihrisku. 
Keď nehrám golf, chodím do práce ako každý. 
Venujem sa podnikaniu v stavebníctve a ne-
hnuteľnostiach. Som šťastne ženatý už 35 rokov, 
mám dvoch dospelých synov, ktorí tiež hrajú golf 
v našom klube. Manželka golf zatiaľ nehrá, venu-
je svoj voľný čas pomoci psíkom zo združenia Psy 
ulice. Som do toho aktívne zapojený, aj momen-
tálne máme doma 5 psíkov.
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Kategória: Na rany – muži
1. Mach Pavol  135 rán
2. Tomaško Ladislav  148 rán
3. Hudák Patrik  151 rán
Kategória: Na rany – ženy
1. Šulíková Alexandra  144 rán
2. Nováčková Marta  160 rán
3. Selecká Jana  176 rán
Kategória: Na rany – seniori
1. Tomaško Ladislav  148 rán
2. Jerga Slavomír  153 rán
3. Mozoľa Peter  156 rán
Kategória: Na rany – seniorky
1. Nováčková Marta  160 rán
2. Selecká Jana  176 rán
3. Halagovcová Katarína  184 rán
Kategória: Na rany – PRO
1. Jusko Tomáš
2. Jenčušová Soňa

Majstrovstvá GKAK 
na rany 2018
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Turnaj O pohár 
viceprezidenta
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 1 HUDÁK Patrik  62
 1 OLEJÁR Michal  62
 3 MOZOĽA Peter  65
 3 SLOBODNÍK Dušan  65
 3 JUSKO Tomáš  65
 6 JERGA Slavomír  67
 6 VASILENKO Martin  67
 8 KRÁL Ľubomír  68
 8 VARADY Alexander  68
 10 FERENC Jaroslav  69
 10 TIMKO Peter  69
 10 MEREŠŠ Dorián  69
 13 POLÓNY Dušan  71
 14 NOVAČKOVÁ Marta  72
 15 ROUCHE Yves  73
 15 KOZÁK Ján  73
 17 GERMAN Miroslav  74
 17 DEMSKÝ Jaroslav  74
 17 KALINÁČ Anton  74
 17 HIRMANOVÁ Oksana  74
 21 BILIK  Jaroslav  75
 21 SABOL Viktor  75
 21 SELECKÁ Jana  75
 24 ŠVEC Ján  76
 25 ŠIMKO Karol  77
 25 HRABČÁK Dávid  77
 25 DEMSKÁ Danka  77
 25 FORRAI Adrian  77

Poradie po 5. kole
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Turnaj 
O pohár prezidenta
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 1 JUSKO Tomáš  59
 2 HUDÁK Patrik  62
 3 ROUCHE Yves  63
 3 OLEJÁR Michal  63
 5 SLOBODNÍK Dušan  65
 5 JERGA Slavomír  65
 7 DRÁBIK Ladislav  67
 8 MOZOĽA Peter  68
 8 GERMAN Miroslav  68
 10 POLÓNY Dušan  69
 10 KRÁL Ľubomír  69
 10 NOVAČKOVÁ Marta  69
 10 KOLLÁR Peter  69
 14 VARADY Alexander  70
 15 TIMKO Peter  71
 15 FORRAI Daniel  71
 17 HOJČUŠ František  72
 17 SÝKORA Jozef  72
 17 BOOKER Eric  72
 17 ŠIMKO Karol  72
 17 SABOL Viktor  72
 22 HARVAN Rudolf  73
 22 VALENT Peter  73
 22 MEREŠŠ Dorián  73
 22 FORRAI Adrian  73

Poradie po 5. kole
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BMW a MINI na Alpinke
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Košické zastúpenie BMW Regnum je jedným 
zo stálych a viditeľných partnerov nášho 
golfového ihriska. O tom, čo nás na BMW turnaj-
och a eventoch čaká tento rok, sme sa poroz-
právali so Štefanom Rusnákom, vedúcim predaja 
v Regnum Košice. 

Majú vaše golfové turnaje úspech medzi vašimi 
klientmi/partnermi? Čo si pri nich najviac 
pochvaľujú?
Golfové turnaje sú u nás veľmi populárne. 
Veľa klientov sa o nich zaujíma a ešte radšej sa 
zúčastnia. Pri tejto aktivite sa človek z kancelárie 
dostane na vzduch a spojí príjemnú prechádzku 
s príjemnými ľuďmi. Klienti sa najviac tešia 
z atmosféry, ktorá vládne počas celého turnaja. 
Jednou z čŕt golfu je, že patrí k „džentlmenským“ 
športom. Počas našich turnajov prevláda medzi 
hráčmi výborná nálada.
 
Golf a autá k sebe neoddeliteľne patria – každý 
golfista sa na ihrisko musí nejako dopraviť a aj 
autá si často vyberajú podľa toho, či sa im do 
kufra zmestí golfový bag. Vnímate aj vy takéto 
prepojenie? V čom sú ešte autá a golf podobné, 
kde sa stretávajú?
Každý človek si vyberá automobil podľa toho, 
ako mu vyhovuje a na čo ho chce využívať.
Klienti sú rôznorodí a nemôžem 100%-ne 
povedať, že si automobil vyberajú na základe 
golfového bagu. Avšak nejakú váhu to pre 
golfistov určite má. Elegancia a športový dizajn 
je jednou z čŕt, ktorá spája  golf a automobily 
značky BMW. Myslím, že to už vidíme na prvý 
pohľad. 

Vyberajú si teda golfisti auto podľa veľkosti kufra 
alebo si podľa Vašich postrehov všímajú skôr 
iné parametre? A čo také MINI? Je tiež na 
„golfovanie“ pripravené?
Ako som už spomenul  v predošlej odpovedi, 
klienti – golfoví hráči si nevšímajú len tieto 
parametre, ale už len z praktického hľadiska 

berú do úvahy aj veľkosť kufra.  Samozrejme, 
aj MINI vozidlá sú pripravené na to, aby sa tam 
golfovým hráčom vošiel ich golfový bag. Dnes už 
nie je každé MINI „mini“. 

V roku 2018 sme pekné MINI videli vystavené na 
Alpinke celkom často. Môžeme sa naňho tešiť aj 
tento rok? Plánujete sa spojiť aj s inými turnajmi? 
Minulý rok ste napríklad sponzorovali aj Ladies 
Cup.
Určite naši hráči budú môcť vidieť mnoho 
modelov z radu BMW, ale aj MINI. Majú sa 
na čo tešiť. 

Aké auto by ste si ideálne vybrali na cesty 
za golfovými zážitkami? 
Ja by som sa určite vybral cestou novej BMW X5. 
Sila tohto auta je viditeľná už na prvý pohľad – je 
vysoké, mohutné a elegantné. Nové BMW X5 je 
vybavené technológiami pre väčšiu bezpečnosť 
a maximálnu jazdnú dynamiku. Presne vie, kam 
ide a ako sa tam dostane. 

Aké auto sa podľa Vás doteraz najlepšie vyní-
malo na golfovom ihrisku na Alpinke? Ktoré jej 
najviac pristalo? 
Ja by som si tam vedel predstaviť viac modelov 
z našej značky, ale momentálne asi najviac už 
spomenutý nový model BMW X5.

Čo Vás ako organizátorov BMW turnajov 
na Alpinke na týchto eventoch najviac baví? 
Najväčšie potešenie máme z toho, ako si to 
naši klienti užívajú. Nadväzujú nové kontakty 
a pravdaže získavajú aj nové informácie 
o autách. My pri eventoch počúvame názory 
klientov a snažíme sa vyhovieť všetkým ich 
požiadavkám, ktoré nám radia do budúcnosti. 

Aké novinky alebo prekvapenia chystáte 
pre golfistov na tohtoročnom turnaji BMW 
v Košiciach? 
Tento rok sa hráči na našich turnajoch majú 
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možnosť zoznámiť s novými modelmi BMW. 
BMW automobilka sa v tomto roku chystá pred-
staviť nové BMW radu 3, X5, X7 a samozrejme aj 
Z4.

Ako ste sa Vy dostali k práci s krásnymi autami 
a čo na nej máte najradšej? 
Už odmalička ma bavili autá, a hoci sa mi 
ani nesnívalo, že k nim budem mať tak blízko, 
teraz som tomu veľmi rád. Vždy ma fascinovali 
rýchle a pekne vyzerajúce autá. Hlavne by 
mala človeka jeho práca baviť a napĺňať, čo 

v mojom prípade moja práca nadmieru spĺňa.  

Ako dlho funguje zastúpenie BMW v Košiciach 
a čo všetko u vás zákazníci nájdu?
Spoločnosť Regnum Košice bola založená v roku 
2012 ako dealer nových a jazdených vozidiel.  
Spolu s predajom sa staráme aj o servisné 
– popredajné požiadavky našich klientov. Dôraz 
kladieme na individuálny prístup a kvalitu služieb, 
ktorú sa snažíme neustále zlepšovať, a ktorá sa 
odzrkadľuje v neustálom náraste predaja vozidiel 
a prechodov cez servisnú dielňu.

A muži STB 0-12,0 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 KRÁL Ľubomír GKAK 11030 9,6 34 / 77 34 9,6  
2 MICHAJLO Marek GKAK 10527 11,3 34 / 79 34 11,3  
3 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 9,9 32 / 79 32 10,0  
4 JERGA Slavomír GKAK 10744 9,4 30 / 83 30 9,5  
5 HUDÁK Patrik GKAK 09595 5,6 30 / 77 30 5,7  

B muži STB 12,1-28 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 SÝKORA Jozef GKAK 04571 17,6 36 / 84 36 17,6  
2 KAZIMÍR Miloš GKAK 06743 13,5 34 / 81 34 13,5  
3 ŠARÁK Štefan GKAK 13307 22,8 33 / --- 33 22,8  
4 FORRAI Adrian GKAK 14122 18,1 33 / --- 33 18,1  
5 MICHAJLO Marko GKAK 11972 27,0 33 / --- 33 27,0  

C ženy STB 0-28,0 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 16,7 34 / 87 34 16,7  
2 OROSZOVÁ Adriana GKAK 15292 18,5 33 / 89 33 18,5  
3 HALAGOVCOVÁ Katarína GKAK 04554 18,4 29 / 94 29 18,4  
4 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 15,3 21 / 99 21 15,4 
  
D mix STB 28,1-36 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 MRÁZKO Slavomír RFMI 17127 28,7 33 / 101 33 28,7  

E mix STB 37-54 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 ORTUTA Miloš GKBO 14625 50 36 / --- 36 50  
2 MOTÝĽ Radoslav RFMI 17128 38 25 / --- 25 38  
3 BIROŠ Róbert GKBO 15284 54 22 / --- 22 54
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A muži STB 0-12,0 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   
1 ROUCHE Yves GKAK 06842 9,3 39 / 72 39 8,7  
2 GENCO Martin RFMI 13963 8,7 36 / 77 36 8,7  
3 BARNA Miroslav RFMI 07920 7,8 34 / 75 34 7,8  
4 JERGA Slavomír GKAK 10744 7,5 33 / 76 33 7,6  
5 DRAGULA Marek GKAK 11262 10,6 32 / 80 32 10,7  

B muži STB 12,1-28 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   
1 SÁDEL Peter GKAK 11108 21,6 36 / --- 36 21,6  
2 ORAVEC Marian GCCH 13179 12,9 36 / 79 36 12,9  
3 HARVAN Rudolf GKAK 10495 18,3 33 / 88 33 18,3  
4 MEREŠŠ Dorián GKAK 08560 12,5 33 / 81 33 12,5  
5 ŠARÁK Štefan GKAK 13307 20,4 30 / --- 30 20,4  

C ženy STB 0-28,0 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   
1 LEHOTZKÁ Renáta RFMI 12965 19,4 32 / 93 32 19,4  
2 HIRMANOVÁ Oksana RFMI 13090 17,7 32 / 91 32 17,8  
3 SELECKÁ Jana GKAK 06791 18,1 32 / 89 32 18,2  
4 HALAGOVCOVÁ Katarína GKAK 04554 18,1 30 / 91 30 18,2  
5 BARNOVÁ Elena RFMI 09231 15,2 29 / 89 29 15,3  

D mix STB 28,1-36 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   
1 ŠVEC Samuel RFMI 15367 33,5 36 / --- 36 33,5  
2 IVANKOVÁ Alica GKAK 10494 34,0 26 / --- 26 34,0  
3 JUHÁSOVÁ Anna GKAK 10776 35,5 25 / --- 25 35,5  

E mix STB 37-54 HCP Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   
1 VARGOVČÁKOVÁ Zuzana GKAK 18296 54 27 / --- 27 54 

Dve kolá regionálneho turnaja 
BMW Golf Cup zabezpečil 
víťazom účasť na národnom finále 
BMW Golf Cup International 2018 
v Penati Golf Resort a následne 
na BMW Golf Cup International 
World Final v Mexiku. 

BMW GOLF CUP
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Maklérska spoločnosť Maxima Broker a Alpinka 
spolupracujú už dlhé roky. Vídate ju na rekla-
mách i turnajoch, a my sme sa teraz rozhodli 
spoznať dámu, ktorá za košickou firmou stojí. 
Spoznajte s nami prezidentku Maxima Broker 
Katarínu Tesfaye. 

Odkedy Maxima Broker spolupracuje s golfovým 
klubom Alpinka na golfových turnajoch? 
Od roku 2011, kedy mi môj brat Peter Ďurica 
ukázal a predstavil GK Alpinka. Prostredie klubu 
ma zaujalo svojou atmosférou, nádherným pros-
tredím a pokojom, ktorý z tohto miesta vyžaruje. 
Preto sme sa v roku 2013 rozhodli stať generálnym 
partnerom Klubu a táto spolupráca trvá dodnes.

Ako dlho funguje firma MAXIMA BROKER 
v Košiciach a čomu všetkému sa venujete? 
MAXIMA BROKER je sprostredkovateľom finanč-
ných služieb na Slovensku od roku 2000. Sídlo 
firmy je v Košiciach, preto svoje podporné akti-
vity, z ktorých jednou je aj partnerstvo s GKAK, 
orientujeme na okolie Košíc. Hlavnou činnosťou 
je sprostredkovanie poistenia, sme špecialisti na 
poistenie majetku právnických a fyzických osôb. 
19 rokov na poistnom trhu a desiatky tisíc klientov 
hovoria o našom profesionálnom prístupe 
k poisteniu a o maximálne ústretovom prístupe 
ku klientovi. Naša činnosť je samozrejme 
o uzatváraní poistenia, to je to, čo každého na-
padne ako prvé. No za touto činnosťou sa skrýva 
množstvo ďalších dôležitých úkonov a služieb 
v prospech nášho klienta. Od väčšiny podob-
ných spoločností sa odlišujeme stabilným tímom 

špičkových finančných agentov, perfektne 
fungujúcou správou zmlúv, ktorá technicky za-
bezpečuje a rieši akýkoľvek problém, ktorý klient 
vo vzťahu k poistnej zmluve, resp. poisťovni môže 
mať. Našou „čerešničkou“ je tím likvidátorov, ktorí 
sú klientovi k dispozícii nepretržite a každý, kto už 
niekedy mal poistnú udalosť vie, aké je úžasné 
mať komu zavolať a poradiť sa práve vo chvíli, 
kedy je v strese  z nepríjemnej udalosti. 
Našu profesionalitu potvrdzuje aj skutočnosť, že 
za rok 2017 patríme medzi TOP 30 poisťovacích 
maklérov v rámci Slovenskej republiky. NisSR (Ná-
rodné informačné stredisko SR) nás každoročne 
od roku 2013 vyhodnocuje ako podnik s najvyš-
šou bonitou v rámci všetkých firiem SR. 

V čom sa podľa Vás golf a váš biznis stretávajú? 
Čo majú spoločné?
Slová, ktoré mi napadli pri tejto otázke sú roz-
vaha, profesionalita, pravidlá, priateľstvo... Toto 
má MAXIMA BROKER spoločné s golfom. Golf je 
šport, pri ktorom ide bokom stres, zhon a starosti. 
MAXIMA BROKER je spoločnosť, ktorá prostred-
níctvom odbúrania starosti s poistením, zmluva-
mi, poistnými udalosťami rovnako zbavuje či už 
hráčov alebo fanúšikov stresu, zhonu a nervozity. 
Naši klienti –  golfisti sa pokojne venujú golfu, 
lebo vedia, že o jednu z možných starostí 
(poistky) majú dobre postarané. 

Ako ste sa Vy dostali k poisťovníctvu? Pracujete 
v tejto oblasti už dlho? 
V poisťovníctve som pracovala od roku 1996 a 
od roku 2000 som sa poisťovníctvo rozhodla pový-

Ako sa spojili Maxima 
Broker a Alpinka?
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šiť na svoj pracovný cieľ a spolu s bratom Petrom 
Ďuricom sme založili spoločnosť MAXIMA BROKER. 
Tento krok vyplynul z toho, že ako zamestnanec 
jednej poisťovne som nedokázala klientom uká-
zať všetky možnosti poistného trhu. Zistila som, že 
nedokážem splniť požiadavky každého klienta, 
pokiaľ budem môcť pracovať s produktami len 
jednej poisťovne. A tak začal môj život s MAXIMA 
BROKER a dnes musím povedať, že som nesmier-
ne hrdá na všetky „maximáčky a maximákov“, 
ktorí mi tento cieľ pomohli splniť. Dnes poskytuje 
MAXIMA BROKER komplexné služby každému – 
„malému aj veľkému“ klientovi, ktoré začínajú 
vyhodnotením jeho požiadavky a pokračujú 
vypracovaním poistenia presne na mieru, či už 
ide o auto v rodine, byt, dom, alebo veľkú 
spoločnosť v akejkoľvek oblasti hospodárstva. 
O poistenie klienta sa staráme „od  A po Z“ - od 
vzniku zmluvy, cez úpravy, prípadné riešenie ná-
rokov po poistnej udalosti až po zánik poistenia. 

Plánuje MAXIMA BROKER tento rok nejaké 
novinky na svojich turnajoch? Budete mať 
vlastné sponzorované turnaje alebo sa spojíte 
aj s inými spoločnosťami?

Novinky sú stále prekvapením, preto golfisti 
a aj vy musíte počkať na tú správnu chvíľu. 
Tradíciou sa už stala Mercedes MAXIMA BROKER 
tour. Tento rok bude deviaty ročník, čo je jasným 
dôkazom toho, že podnikanie a golf k sebe 
patria. Tam, kde sa dodržiava golfová etiketa 
spolu s biznis etiketou, tam fungujú vzťahy a je 
výborná atmosféra tak na podnikanie ako aj 
na športovanie. 

Prečo Vás ešte Peťo Ďurica nezlákal ku golfu?
Každý máme mať výzvy a toto je jedna z jeho 
výziev.

Má podľa Vás význam prepájať podnikanie/bi-
znis so športom, špecificky s golfom? V čom vám 
to najviac pomáha? 
Šport a podnikanie stále patrili k sebe. MAXIMA 
BROKER počas celej svojej existencie podporuje 
šport. Golf sa stal našou stálicou. A Golfový klub 
Alpinka srdcovou záležitosťou. Práve pre svoju 
výnimočnú rodinnú atmosféru, pre až neuveri-
teľne krásne prostredie, ktoré je tak blízko mesta 
Košice, pre energiu, ktorú z tohto miesta cítite už 
len pri návšteve, káve, posedení.
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STB 0-18,4 HCP postup finále spolu
 1 Ondrej ADAMEC 17,2 44 STB 38 STB 82 STB
 2 Jaroslav KOCTUR 16,6 42 STB 38 STB 80 STB
 3 Ľubomír KRÁL 9,8 40 STB 38 STB 78 STB
 4 Dorián MEREŠŠ 12,5 42 STB 34 STB 76 STB
 5 Yves ROUCHE 9,3 39 STB 35 STB 74 STB
 6 Dušan SLOBODNÍK 7,7 38 STB 35 STB 73 STB
 7 František HOJČUŠ 9,9 40 STB 32 STB 72 STB
 8 Patrik HUDÁK 5,4 38 STB 33 STB 71 STB
 9 Alexander VARADY 11,6 36 STB 35 STB 71 STB
 10 Katarína HALAGOVCOVÁ 18 34 STB 36 STB 70 STB
 11 Helena MASARYKOVÁ 17 37 STB 32 STB 69 STB
 12 Slavomír JERGA 7,4 36 STB 33 STB 69 STB
 13 Maroš MAXIAN 17,6 35 STB 34 STB 69 STB
 14 Peter KOLLÁR 11,1 37 STB 31 STB 68 STB
 15 Adrian FORRAI 17,9 33 STB 34 STB 67 STB
 16 Martin VASILENKO 4,2 38 STB 27 STB 65 STB
 17 Otto TOMÁŠÚ 18,4 38 STB 27 STB 65 STB
 18 Ján KOZÁK 8,3 34 STB 31 STB 65 STB
 19 Marek DRAGULA 10,5 33 STB 32 STB 65 STB
 20 Jaroslav FERENC 9,8 33 STB 31 STB 64 STB
 21 Marek BARNA 17,2 36 STB 27 STB 63 STB
 22 Jana SELECKÁ 18 36 STB 27 STB 63 STB
 23 Miroslav JELČ 17 34 STB 27 STB 61 STB
 24 Róbert TOMAŠKO 15,2 39 STB  STB 39 STB
 25 Dávid HRABČÁK 14,5 38 STB  STB 38 STB
 26 Peter MOZOĽA 8,6 37 STB  STB 37 STB
 27 Jozef HANCIN 18,1 35 STB  STB 35 STB
 28 Adriana OROSZOVÁ 17,8 32 STB  STB 32 STB

Maxima Mercedes Golf Tour - FINÁLE
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STB 18,5-54 (limitný HCP 36) HCP postup finále spolu
 1 Peter VYSOPAL 22,8 50 STB 38 STB 88 STB
 2 Michal ONDRA 19,2 38 STB 39 STB 77 STB
 3 Marek BALOG 22,5 38 STB 35 STB 73 STB
 4 Emanuel OLŠAVSKÝ 22,5 34 STB 35 STB 69 STB
 5 Stanislav BALOG 22 35 STB 31 STB 66 STB
 6 Jozef BLAŠKO 30,9 33 STB 33 STB 66 STB
 7 Július SELECKÝ 19,9 32 STB 34 STB 66 STB
 8 František CVANCIGER 27,7 31 STB 35 STB 66 STB
 9 Marián ROŠÁK 23,2 39 STB 26 STB 65 STB
 10 Soňa TIMKOVÁ 24,8 36 STB 28 STB 64 STB
 11 Samo KOLTÁŠ 38 34 STB 30 STB 64 STB
 12 Anna VANÁTOVÁ 20,5 31 STB 33 STB 64 STB
 13 Jozef SADIV 20,4 39 STB 24 STB 63 STB
 14 Vladimír BALUN 20,7 35 STB 28 STB 63 STB
 15 Gabriela BALUNOVÁ 25,5 37 STB 21 STB 58 STB
 16 Ivan TKÁČ 23,7 33 STB 25 STB 58 STB
 17 Ján ŠVEC 21,6 31 STB 27 STB 58 STB
 18 František TURLÍK 25,5 35 STB  STB 35 STB
 19 Štefan ŠARÁK 20,4 34 STB  STB 34 STB
20 Ľudovít PARILÁK 22,4 34 STB  STB 34 STB

Maxima Mercedes Golf Tour - FINÁLE
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S NAMI S ISTOTOU A BEZPEČNE
V PODNIKANÍ,
V OSOBNOM ŽIVOTE
AJ NA CESTÁCH

Business center Moldavská 10, Košice (oproti Lidlu)
+421 908 347 794  ∙  +421 902 902 348
info@maximabroker.sk
www.maximabroker.sk
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 24 hodinová asistencia pri poistných udalostiach

POISTENIE PODNIKATEĽOV

POISTENIE OBČANOV

POISTENIE  MOTOROVÝCH VOZIDIEL
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Jamkovka
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 1. Mach Pavol 
Göbl Dušan

Slobodník Dušan

Slobodník Dušan

Ferenc Jaroslav

Slobodník Dušan

Tomaško Ladislav

Tomaško Ladislav

Tomaško Martin

Slobodník Dušan

Ferenc Jaroslav

Jerga Slavomír

Tomaško Ladislav

Mozoľa Peter

Hudák Patrik

Tomaško Martin

 16. Göbl Dušan

 8. Slobodník Dušan

 9. Hojčuš František

 4. Ferenc Jaroslav

 13. Timko Peter

 5. Jerga Slavomír

 12. Rouche Yves

 2. Tomaško Ladislav

 15. Lang Július

 7. Mozoľa Peter

 10. Dragula Marek

 3. Hudák Patrik

 14. Kollár Peter

 6. Vasilenko Marin

 11. Tomaško Martin

Halagovcová Katarína

Halagovcová Katarína

Selecká Jana

1. Šulíková Alexandra
Šulíková Alexandra

Halagovcová Katarína

Nováčková Marta

Selecká Jana

8. Vaľková Viviana

4. Halagovcová Katarína

5. Oroszová Adriana

2. Nováčková Marta

7. Mozoľová Ingrid

3. Selecká Jana

6. Masaryková Helena

Majstrovstvá GKAK na jamky 2018 - ženy

Majstrovstvá GKAK na jamky 2018 - muži
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16. ročník najstaršieho turnaja v Košiciach, Trgo-
turs Golf Cup, bol už tradične oslavou založenia 
cestovnej kancelárie Trgoturs a oslavou narode-
nín jej majiteľa pána Pavla Miškova. Zúčastnili 
sa na ňom priatelia a spolupracovníci pána 
Miškova a jeho cestovnej kancelárie. Premenlivé 
počasie nič neubralo zo slávnostnej a, samozrej-
me, súťaživej atmosféry. Objatia, welcome drink, 
pohostenie, klasický výstrel z kanóna – a turnaj 
bol zahájený. Hral sa tradičný texas  scramble 
dvojíc na rany. Turnaj spestrili aj vložené súťaže 
– nearest to pin a longest drive. Dvojici Beňovič 
Dušan a oslávencovi Miškov Pavol sa v hre veľmi 
darilo a zahrali 33 rán. S rovnakým výsledkom 
skončila aj dvojica Král Ľubomír a Margita Peter. 

O víťazovi turnaja rozhodol dramatický rozstrel na 
jamke č. 9 a o poradí na 3. až 5. mieste výsledok 
na posledných 6 jamkách.

Trgoturs Golf Cup

 1 Miškov Pavol + Beňovič Dušan 33 rán
 2 Král Ľubomír + Margita Peter 33 rán
 3 Kozák Ján +Bilik Jaroslav 34 rán
 4 Ďurica Peter + Hudák Patrik 34 rán
 5 Jerga Slavomír +Mozoľová Ingrid 34 rán

Vo vložených súťažiach boli najúspešnejší:
Beňovič Dušan v nearest to pin na 9. jamke
Hudák Patrik v longest drive na 4. jamke
Víťazstvá a narodeniny sa oslavovali pri hudbe 
na veľkolepej party do večerných hodín.
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Druhý ročník exkluzívneho charitatívneho projektu Marek Hamšík Charity Golf Cup prilákal do domovské-
ho klubu reprezentantov Mareka Hamšíka, Ondreja Dudu, reprezentačného trénera Jána Kozáka a mnoho 
fanúšikov. 

Hamšík Golf Cup
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MAREK HAMŠÍK CHARITY GOLF CUP
25. 5. 2018
 1 Král Ľubomír + Šimko Karol 32
 2 Rouche Yves + Masaryková Helena 33
 3 Halagovcová Katarína + Halagovec Flávius 33
 4 Duda Ondrej + Hudák Patrik 34
 5 Valent Peter + Ďurica Peter 35
 6 Varady Alexander + Hreha Stanislav 36
 7 Kalináč Anton + Sádel Peter 36
 8 Melničak Vladislav + Trnka Dušan 37
 9 Olejár Michal + Schmidt František 37
 10 Jerga Slavomír + Kapalo Richard 37
 11 Hamšík Marek + Kozák Ján 37
 12 Čislák Viliam + Margita Peter 37
 13 Štofko Marián + Štofková Ivana 38
 14 Nováček Viliam + Novačková Marta 39
 15 Lesniak Ján + Šebesta Peter 39
 16 Olšavský Emanuel + Melničaková Adriana 40
   
 Nearest to pin
Schmidt František  
 Longest drive
ženy - Štofková Ivana, muži - Olejár Michal  
 Formát hry
 Texas scramble dvojíc na 9 jamiek
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Ikonické a štýlové kopačky v akých Marek 
Hamšík hviezdi, vo farbe: fialová, ružová, zelená, 
modrá.
Dresy Marekových kolegov z trávy: REINA, DUDA, 
MERTENS, KOULIBALY, INSIGNE, CALLEJÓN

Ďalej sme tu mali Marekové reprezentačné dresy 
za SVK, tie boli najkrajšie a nebude tajomstvom, 
že sa vydražili aj za najviac peniažkov.

A taktiež veľmi krásne dresy, v ktorých hral za 
jeho vtedajší NEAPOL, v tradičnej žiarivej modrej.
 
Ktovie čo donesie tento rok z Číny :)
 
Dražitelia, ktorým sa dres neušiel si do série svojej 
zbierky ukoristili aspoň vlajky s jeho autogramom.

SPOLU 12 400 Eur

Dražba
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Naše prosecco pochádza z krajiny, 
ktorá bola predurčená na výrobu vína. 
Slnečné kopce Conegliano chránené 
pred studeným vetrom prichádzajúcim 
z veterného severu vytvárajú skvelé 
podmienky na pestovanie vínnej révy 
a vín, ako sú Valdobbiadene Prosecco 
DOCG a Prosecco DOC. Tradícia mes-
ta Ville d’Arfanta sa na storočia stratila, 
rovnako ako pôvod jej názvu, ktorý sa 
datuje od “hierofantov”, starých kňa-
zov, ktorí uchovávali tajomstvá sveta. 

Vinári dnes stále pracujú s rovnakou 
vášňou svojich predkov, starajú sa 
o každú kvapku tohto jedinečného 
vína svojimi remeselnými zručnosťami. 
Tradičné postupy v spojení so súčas-
nými technologickými poznatkami, 
ktoré sa v správnom čase aplikujú pri 
výrobe, zabezpečujú nezameniteľnú 
lahodnú chuť v každom dúšku tohto 
znamenitého vína.

Vysoká kvalita vína zaručená Hamsik 
Winery je podpisom rodiny Serena, 
ktorá už päť generácií vyrába 
vynikajúce vína s dôrazom na tradíciu.

Objavte
originálny
a elegantný 
charakter 
exkluzívnych
produktov

57
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Cena od 50,90€ s raňajkami
ZZmena ciec n vn yhryh adea ná.

ZmeZZZ na na cien vyhradea ná.á

Obedové menu od 4,50€
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Orange Golf Cup
Počas každoročného firemného turnaja v oranžovom spoločnosti Orange Slovensko sa súťažilo v dvoch ka-
tegóriách systémom stableford. Nechýbala povestná zábavná atmosféra, ktorú dotvára tím zamestnancov 
tohto mobilného operátora. Práve tí robia túto akciu pre pozvaných golfových hráčov a hostí úsmevnou, 
príjemnou, štedrou a pohostinnou. O hodnotné ceny súťažilo spolu 41 hráčov. 
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RANY Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre
    
1 KOZÁK Ján GKAK 09256 8,8 73 / 37 73   
2 SEMAN Milan RFMI 12244 16,3 74 / 44 74   
3 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 10,9 74 / 39 74   
4 DRÁBIK Ladislav GKT 01065 11,4 77 / 36 77   
5 BLAŠKO Jozef RFMI 04093 12,5 79 / 35 79

STABLEFORD 0-17,2 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   
1 SEMAN Milan RFMI 12244 16,3 44 / 74 44 13,9  
2 TOMAŠKO Ladislav GKAK 04546 10,9 39 / 74 39 10,3  
3 KOZÁK Ján GKAK 09256 8,8 37 / 73 37 8,6  
4 DRÁBIK Ladislav GKT 01065 11,4 36 / 77 36 11,4  
5 BLAŠKO Jozef RFMI 04093 12,5 35 / 79 35 12,5  

STABLEFORD 17,3-54 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
   
1 PIRO Marián GKAK 16416 39 43 / --- 43 34,0  
2 SÝKORA Jozef GKAK 04571 17,9 37 / --- 37 17,6  
3 PAČIN Róbert LGK  04700 42 36 / --- 36 42  
4 CVANCIGER František GKAK 05210 28,2 34 / --- 34 28,2  
5 KALINÁČ Anton GKAK 11106 18,7 34 / 87 34 18,7

61
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18. 8. 2018 - Štefan Hancin - Jamka č. 9
6. 10. 2018 - Marek Lukáč -  Jamka č. 3

Hole in One
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Chilli café & Poker Cup
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STB 0-18,4 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   
1 SABOL Viktor GKAK 07875 17,4 37 / 85 37 17,1  
2 JERGA Slavomír GKAK 10744 7,6 37 / 72 37 7,4  
3 TRIBULA Roland GKAK 09259 13,2 34 / 81 34 13,2  
4 SLOBODNÍK Dušan GKAK 12161 7,7 34 / 75 34 7,7  
5 LANG Július GKAK 06356 14,4 32 / 84 32 14,5  

STB 18,5 - 54 lim. 36 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   
1 MARTON Matúš AGC 17224 50 39 / 104 39 35,0  
2 RYBIČKA Zoroslav GKAK 10596 25,4 36 / 92 36 25,4  
3 LASTOMÍRSKA Viera GKAK 10597 32,0 33 / --- 33 32,0  
4 ŠARÁK Štefan GKAK 13307 20,4 33 / 91 33 20,4  
5 TKÁČ Ivan GKAK 13500 23,7 31 / 97 31 23,7  

Rany - 2/3 HCP s lim. 36 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre
    
1 JERGA Slavomír GKAK 10744 7,6 70 / 34 70   
2 SLOBODNÍK Dušan GKAK 12161 7,7 73 / 31 73   
3 HUDÁK Patrik GKAK 09595 5,5 74 / 31 74   
4 TRIBULA Roland GKAK 09259 13,2 75 / 29 75   
5 SABOL Viktor GKAK 07875 17,4 76 / 30 76 
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Ak túžite po bývaní v malebnom údolí uprostred 
prírody, takmer bez vizuálneho kontaktu s mest-
skou infraštruktúrou či mestským osídlením, avšak 
s dobrou dopravnou dostupnosťou do centra 
mesta, ako aj do všetkých dôležitých uzlov 
a zariadení, stačí nasadnúť do auta v centre 
Košíc. Ako je to možné? Približne za 10 minút sa 
ocitnete v mestskej časti Lorinčík, ktorá vyniká 
najmä očarujúcim prostredím. Lorinčík – Háje je 
lokalita, ktorá predstavuje nový, inovatívny typ bý-
vania pre všetkých. Bývanie v lone prírody sa však 
vďaka skvelej lokalite nevylučuje so štandard-
ným mestským životom, na ktorý je väčšina z nás 
zvyknutá. Okrem športovísk a rekreačných zón sa 
v obytnom parku pripravuje napríklad aj námestie 
s fontánou. 

Tieto prednosti lukratívnej lokality si všimli aj 
holandskí investori, ktorých od roku 1990 v oblasti 
nehnuteľností zastupuje spoločnosť CERE Invest. 
Za viac ako 28 rokov si na našom trhu vybudovali 
meno, ktoré spája vysokokvalitné rezidenčné 
projekty s atraktívnymi lokalitami. Práve región vý-
chodnej a strednej Európy bol pre developerské 
projekty holandských investorov veľkým lákadlom. 
Spojiť príjemné s užitočným a poskytnúť zákazní-
kom maximálnu spokojnosť sa stali hlavným mo-
tívom pri výstavbe lokality Lorinčík – Háje. Vzhľa-
dom na to, že v dnešnej dobe sa hranice Európy 
strácajú, tento projekt má veľké opodstatnenie. 
Na svedomí ho majú práve holandský investor 
s českým a izraelským konateľom, pričom sloven-
ský projekt realizuje firma so sídlom vo Francúzsku. 

Spoločnosť CERE Invest usporiadala na golfovom 
ihrisku Alpinka svoj druhý ročník golfového turnaja 
Lorinčík-Háje, a to vďaka konateľovi spoločnosti 
Bronislavovi Ciencialovi a projektovému manažé-
rovi, nadšenému golfistovi, Petrovi Margitovi. Hlav-

ná súťaž turnaja sa hrala formátom texas dvojíc 
na rany. Peter Margita vymyslel vedľajšiu súťaž 
jednotlivcov tzv. „Superjamkovku na body“.

Tento formát nemá len zložitý názov, ale aj zloži-
té prepočty výsledkov hráčov. Výsledok každej 
jednej jamky hráča 1 sa porovnával s výsledkami 
ostatných hráčov. Koľko hráčov malo na danej 
jamke horší výsledok ako hráč 1, toľko bodov bolo 
pripočítaných ku koncovému výsledku hráča 1.

Tento zložitý formát bol zverený najkompetentnej-
šiemu človeku, čerstvému absolventovi IT odboru 
Patrikovi Hudákovi a jeho „computerovým“ pre-
počtom. Ďalšou zvláštnosťou a spestrením turnaja 
boli vložené súťaže na netradičných jamkách. 
Dobrá zábava, výborné pohostenie, krásne 
ceny a športové zážitky – to bol golfový turnaj 
Lorinčík-Háje.

Lorinčík-Háje Golf Cup

Hlavná súťaž – súťaž dvojíc
 1 Forrai Adrian + Švec Ján 67 rán
 2 Kráľ Ľubomír + Hudák Patrik 68 rán
 3 Kollár Peter + Tomaško Ladislav  73 rán

Súťaž jednotlivcov – Superjamkovka
 1 Hudák Patrik  201 bodov
 2 Kozák Ján 171 bodov
 3 Tomaško Ladislav 164 bodov

Nearest to Pin jamka č. 9
muži - Otto Tomašu
ženy - Oroszová Adriana

Longest Drive jamka č. 7
muži – Harvan Rudolf
ženy – Oroszová Adriana

Super Nearest to Pin jamka č. 6
Ciencialová Renáta
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Košická firma reprezentujúca najznámejší nemec-
ký automobilový koncern je už neodmysliteľnou 
súčasťou nášho golfového roka. Kedy a ako sa 
Alpinka s Moris Slovakia spojili? A čo majú spoloč-
né krásne autá s našim obľúbeným športom? Na to 
sme sa opýtali bratov Rastislava a Mareka Eliáša. 

Rastislav Eliáš, riaditeľ a konateľ Moris Slovakia
Moris Slovakia je jedným z obchodných partne-
rov golfových turnajov na Alpinke. Kedy 
a ako vznikol u vás nápad spojiť autá s golfom? 
Nápad vznikol pred mnohými rokmi práve v súvis-
losti s pravidelným golfovým turnajom Audi Quat-
tro Cup, ktorý sa v tomto roku koná na Slovensku 
už po 17. krát a my sme jedným z dlhoročných 
organizátorov lokálnych postupových kôl. Prémio-
vý segment a golf k sebe neodmysliteľne patria 
a aj preto sme využili príležitosť vytvoriť synergiu 
a prepojiť tento krásny šport so značkou Audi. 
Ako sa vaše turnaje uchytili medzi golfistami 

a klientmi – inšpirovali možno nejakých zákaz-
níkov na vyskúšanie golfu a majú dobrý ohlas 
medzi samotnými golfistami?
Turnaje sú veľmi populárne a každý rok bohužiaľ 
musíme z kapacitných dôvodov niekoľko záu-
jemcov aj odmietnuť. Často sa stáva, že sa už 
uprostred zimy pýtajú na termín najbližšieho Audi 
Quattro Cupu a už pri kúpe vozidla nás iniciatív-
ne informujú, že hrajú golf a radi by sa turnaja 
zúčastnili. Ide o jeden z najprestížnejších turnajov 
na svete a možnosť postupu do svetového finále, 
ktoré sa každý rok koná na jednom z najlepších 
ihrísk na svete, je veľmi lákavá. 

Čo máte na organizovaní turnajov na Alpinke 
najradšej? 
Alpinka má bezkonkurenčnú polohu uprostred 
lesov, preto má každý turnaj, ktorý na ihrisku 
organizujeme, výnimočnú atmosféru. Potvrdili 
nám to aj hráči prichádzajúci z iných regiónov, 

Audi Quattro Cup
Audi quattro Cup je najväčší turnaj amatér-
skych hráčov na svete, na ktorom sa ročne 
zúčastňuje vyše 80-tisíc golfistov z takmer päť-
desiatich krajín sveta. Jeho začiatky sa datujú 
do roku 1991, u nás sa hrá už sedemnásty rok. 
V súčasnosti sú do neho zaradené štyri kvalifi-
kačné turnaje a dvojdňové finále, hrá sa 
vo dvojici systémom greensome stableford 
a košická Alpinka je pravidelnou súčasťou 
slovenskej edície Audi quattro Cup. Z domá-

ceho finálového turnaja postupuje najlepší 
pár do svetového finále, ktoré sa koná na 
prestížnych ihriskách, kde sa v silnej konkuren-
cii môže porovnávať s víťazmi iných národ-
ných finále. V posledných rokoch Slováci za-
znamenali výrazné úspechy, keď pred dvomi 
rokmi zvíťazila v absolútnom poradí dvojica 
Konárik – Luciak a vlani ich úspech takmer 
zopakovala Ivona Beňovičová s Jakubom 
Šimíčkom, ktorí skončili na druhom mieste. 

Ako sa spojili Golfový klub Alpinka 
a Moris Slovakia
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veľmi radi sa sem vracajú a nedajú dopustiť ani 
na mimoriadne družnú atmosféru a spontánnosť 
miestnych hráčov. Počas golfových tréningov 
našich detí si tu s manželkou radi posedíme pri 
obede alebo na káve. 

Kde sa podľa Vás autá a golf stretávajú? 
Vidím paralelu skôr v oblasti biznisu – väčšinu 
vozidiel značky Audi nakupujú podnikatelia, ktorí 
svoje obchodné schôdzky často realizujú práve 
na golfových ihriskách. Na Slovensku je tento 
šport ešte stále v kategórii luxusného koníčka 
a myslím, že nehovorím nič nesprávne, ak po-
viem, že väčšina hráčov sú práve majitelia vozi-
diel prémiového segmentu. 

Moris Slovakia ponúka svojim zákazníkom nielen 
značku Audi, ale aj ŠKODA, VW či Seat. Čo všet-
ko u vás klienti nájdu?
Sme autorizovaný predajca a servisný partner 
vozidiel značky Audi a ŠKODA, pre ostatné spo-
menuté značky prevádzkujeme autorizovaný ser-
vis. Ja sám mám k autám veľmi blízko a v našej 
firme pracuje veľké množstvo automobilových 
nadšencov, preto radi pre našich klientov zabez-
pečíme aj nákup nadštandardných modelov. 

Pre značku Audi prevádzkujeme aj predaj luxus-
ných jazdených manažérskych limuzín v rámci 
programu Audi Gebrauchtwagen:plus, avšak sa-
mozrejme prevádzkujeme aj predajňu bežných 
jazdených vozidiel všetkých značiek pre širokú 
verejnosť. Poskytujeme výhradné zastúpenie pre 
nemeckú spoločnosť mtm, ktorá realizuje úpravy 
s cieľom vylepšiť výkon či iné parametre vozidiel 
a sme prevádzkovateľom vlastného e-shopu. 
U nás sa všetko točí okolo áut, do minulého roku 
sme organizovali aj vlastné automobilové pre-
teky do vrchu, ktoré sa zhodou okolností konali 
práve tu v blízkosti GK Alpinka. Tento rok nám 
bezpečnostné úpravy vozovky bohužiaľ neu-
možnia akciu zopakovať, takže plánujeme nové 
aktivity pre potešenie automobilových fanúšikov. 
Aké auto je podľa vás dokonalým spoločníkom 
pre aktívneho golfistu? 
Jednoznačne sa prikláňam k novinke Audi Q8. 
Dokonalý dizajn, dostatočný priestor na prevoz 
golfového vozíka a všetkého čo ku golfu patrí, 
zároveň bezpečné auto s množstvom technolo-
gických vymožeností. Športový zážitok ponúknu 
všetky vozidlá vo vrcholnej triede RS, predovšet-
kým Audi RS6. Ak sa chce golfista stať naozaj 
neprehliadnuteľným, jednoznačná voľba je Audi 
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R8. Musel by však cestovať bez golfového vyba-
venia, ktoré sa do kufra tohto modelu jednodu-
cho nezmestí. 

Čo podľa Vás golfisti v autách najviac vyhľa-
dávajú? Je to dostatočne veľký kufor alebo aj 
niečo iné?
Myslím, že golfisti uvažujú ako všetci ostatní vodi-
či, ktorí hľadajú podľa svojich preferencií – niekto 
túži po čo najvyššej výbave, iný hľadá auto na 
športovú jazdu, pre rodičov malých detí je dôle-
žitá bezpečnosť. Ženy zase častejšie siahajú po 
menších praktických SUV, z dnešnej ponuky si už 
každý to svoje vysnívané auto „vyskladá“ presne 
podľa svojich predstáv. 

Chystáte tento rok na svojich turnajoch nejaké 
novinky, prekvapenia?
Keďže pri našom najbližšom turnaji sa riadime 
medzinárodnými pravidlami, veľa priestoru 
na novinky nám prísne štandardy neposkytujú. 
A prekvapenia by som nerád vyzradil. 

Marek Eliáš, spoločník Moris Slovakia 
a aktívny golfista
Na akom aute jazdíte vy?
Momentálne jazdím na Audi Q7.

Aký najkrajší golfový výlet autom ste dosiaľ 
absolvovali?

Určite to bol výlet do slovinského golfového 
areálu Royal Bled Golf. Nielen, že sa nachádza 
v krásnej lokalite, ale stretla sa tam výborná 
partia ľudí, ktorá sa spoločne presúvala autami, 
takže sme vlastne prežili takú súkromnú golfovú 
roadshow so zážitkami nielen na golfe, 
ale aj počas cesty. 

Je aj Vaše auto bežne plne naložené bagmi, 
vozíkmi a inou výbavou? Alebo si v ňom 
udržujete aj väčší poriadok?
V zime je naložené lyžami, v lete golfovou 
výbavou. Poriadok v ňom udržiavam v rámci 
možností, okrem voľnočasových aktivít v aute 
zároveň strávim veľa času aj kvôli pracovným 
cestám po celom Slovensku. Našťastie máme 
v Morise aj vlastnú umyvárku vozidiel, a preto 
určite nepatrím k tým najneporiadnejším 
vodičom. 

Je ihrisko na Alpinke Vašou srdcovkou? Koľko 
času na ňom trávite a čo sa vám tam najviac 
páči?
Chodím na Alpinku už veľa rokov a je to klub, 
ktorý mi prirástol k srdcu aj preto, že sa nachá-
dza v mojom rodnom meste a tu som s golfom 
začínal. Páči sa mi pre svoj klubový život, našiel 
som tu veľa dobrých známych a páči sa mi 
aj príroda a celkovo krásna lokalita, viem si tu 
veľmi dobre oddýchnuť.
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Ladies Cup
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Ženy STABLEFORD HCP 0-25 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   
1 LEHOTZKÁ Renáta RFMI 12965 21,4 38 / 89 38 20,6  
2 GERMANOVÁ Valéria RFMI 06808 18,4 38 / 84 38 17,8  
3 MASARYKOVÁ Helena GKAK 11061 17,6 35 / 86 35 17,6  
4 MOZOĽOVÁ Ingrid GKAK 11828 20,9 33 / --- 33 20,9  
5 DEMSKÁ Danka RFMI 11326 17,7 32 / 89 32 17,8  

Ženy STABLEFORD HCP 25,1-54 Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   
1 LASTOMÍRSKA Viera GKAK 10597 38 46 / 98 46 32,0  
2 ŠULÍKOVÁ Jana GKAK 12173 29,9 41 / 94 41 27,4  
3 ZÁBAVNÍKOVÁ Elena GKAK 11971 54 40 / 120 40 50  
4 KOLESÁROVÁ Katarína LGK  04762 35,0 39 / 101 39 33,5  
5 MAĎAROVÁ Renáta LGK  03063 28,1 34 / --- 34 28,1 
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NOVÉ MINI 3-DVEROVÉ. 
PRESKÚMAJTE VIAC ZÁKRUT.

Regnum Košice s.r.o.
Ostrovského 3, Košice
Tel.: + 421 55 304 64 20
www.regnum-kosice.sk
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Druhý ročník obľúbeného golfového turnaja 
pre deti a mládež do 16 rokov prilákal na gre-
eny oproti prvému ročníku dvojnásobný počet  
mladých nadšencov golfu, 40 detí. Slnečný deň 
tak mohli stráviť so svojimi kamarátmi, rodičmi, 
starými rodičmi a so svojimi trénermi súťažením 
o krásne ceny. Nechýbala ani sladká odmena 
po hre a to chutná torta od organizátora 
tejto krásnej akcie, spoločnosti Saffron beds 
v zastúpení Vladom Šalitrošom. 
Golfový turnaj detí na Alpinke napísal už svoj 
druhý ročník. Na greenoch sa predviedli jedny 
z najmladších hráčov golfu na Slovensku. Orga-
nizátorov a trénerov veľmi potešilo, že hráčska 
úroveň sa oproti minulému roku zvýšila. Deti poc-
tivo trénovali čím sa podľa PRO trénera Tomáša 
Juska zvyšuje výkonnosť každého z nich a zara-
ďujú sa medzi golfistov. „Okrem zábavy je pohyb 
na greenoch v prírode pre deti veľmi zdravý 
a prospešný a do istej mieri ich tento šport aj vy-
chováva a učí ich to trpezlivosti, koordinácii po-
hybu a športovej zdatnosti“, hovorí Tomy Jusko. 
Súťažiaci boli rozdelení na dve kategórie, jednu 
tvorili hráči evidovaní v SKGA a druhú začínajú-
ci golfoví nadšenci. Najmladší účastník turnaja 
oslávil 3 roky. Jedným z cieľov Golfového klubu 
Alpinka ako i SKGA je prilákať k tomuto športu čo 
najviac ľudí. Aj preto sú tréningy pre najmladších 
na Alpinke zdarma.

Alpinka young STARS

Neregistrovani mladí golfisti
1. miesto: Maťko Biak
2. miesto: Peter Tichý
3. miesto: Zinka Zbihlej
4. miesto: Filip Forrai

Najkrajší a najdlhší odpal na jamke č. 1
Zinka Zbihlej
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STABLEFORD Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po 
   
1 VESELOVSKÍ ML. Alfréd RFMI 17390 40 21 / 50 21 37  
2 JANOČKO Michal, Pavol GKAK 17079 48 19 / --- 19 47  
3 KELLNER Martin GKAK 17265 41 16 / 56 16 41  
4 VULGANOVÁ Victoria RFMI 17407 21,2 15 / 47 15 21,2  
5 DOLNÝ Jakub RFMI 17256 26,5 14 / 50 14 26,5 
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Košický podnikateľ Vlado Šalitroš v spolupráci 
s trénerom Tomášom Juskom a GK Alpinka 
organizuje turnaj Young Stars pre malých golfistov, 
ktorých túto sezónu čaká už tretí ročník. Golfovým 
pionierom v jeho rodine je 10-ročný syn Marko, 
ku ktorému sa na ihrisku Vlado pridal až minulý 
rok. V rozhovore nám povedal, prečo je golf pod-
ľa neho skvelým športom pre deti i celú rodinu. 

Kedy ste začali s golfom a ako vyzerali Vaše 
golfové začiatky?
Ja som začal s golfom iba minulý rok v júli. Som 
čerstvý golfista. Môj syn hrá golf dlhšie, už piaty 
rok. Teraz bude mať 10 rokov. Ja som začal hrať 
golf vlastne kvôli nemu. Je to nádherný šport, kde 
sa dá poprechádzať v prírode, stretnete tam veľa 
zaujímavých ľudí. A zároveň je aj taký motivačný, 
aby ste dokázali niečo sám pre seba. Moje golfo-
vé začiatky vyzerali úplne zvláštne, keďže som po 
asi mesiaci trénovania nevedel na turnaji pomaly 
ani trafiť loptičku. Išiel som tam ako podpora môj-
mu synovi, no ten sa zo mňa smial: „Tatík radšej to 
neskúšaj, lebo si ublížiš.“ 

U vás to teda bolo naopak? Nie otec učil syna ale 
naopak?
Presne tak. Môj syn je veľmi dobrý, ale kritický 
učiteľ. Ale stále mu pripomínam, že „aj ty sa učíš 
a učiť sa budeme celý život“. Lebo jeden deň 
nám to ide a druhý zas nie. Sme veľmi vďační, 
že máme perfektného profesionálneho trénera 
– Tomáša Juska, ktorý je veľmi empatický, vie to 
s ľuďmi a on nám radí a ukazuje cestu. Aj teraz 
sme celú zimu spolu trénovali na trenažéri. 

Takže ste za zimu nevyšli z cviku?
Myslím že nie, ešte sme sa možno aj zlepšili. 

Tešíte sa už na jar znova na ihrisko?
Áno, o chvíľku to už začne, hádam o pár týždňov 
už budeme aj hrať. 

Je váš Marko golfový nadšenec a chce tráviť veľa 
času na ihrisku, alebo ste väčší „závislák“ teraz 
skôr Vy? 
On je taký rozumný. Teraz to skôr prišlo do toho 
štádia, kde som ja viac prepadol golfu. On to 
„prepadnutie“ športu ešte tak nepozná. Jeho to 
baví, on ide hrať rád, keď hrá, tak poctivo, ale 
ešte nepozná tú „závislosť“ od športu. 

Pre každého z vás teda ten šport znamená nie-
čo iné. Pre Vás je to viac oddýchnutie od práce, 
stresu a pod., pre syna skôr zábava? 
Áno, presne tak. Preňho je to jednak vyplnenie 
voľného času, jednak ho to baví, vidí, ako sa 
zlepšuje, je viac s dospelými, lebo veľa detí 
na ten golf nechodí. Učí sa aj slušnému správaniu 
a prirodzené prostredie golfu je úplne iné ako 
v ostatných športoch. Ja si myslím, že aj toto pros-
tredie ho bude v budúcnosti posúvať ďalej. Lebo 
to, že si zloží dole šiltovku, zapraje niekomu peknú 
hru, každému sa pozdraví, je skvelé. Z neho sa už 
na ihrisku aj smejú, lebo on to urobí aj päťkrát pri 
rovnakých golfistoch – zakaždým, keď ich stretne. 
Keď na turnaje s dospelými chodí to 8-9 ročné 
dieťa, je to také iné aj pre samotných dospelých. 

Určite to robí ihrisko pestrejším a rodinnejším, keď 
hrajú spolu rôzne generácie...
Áno, určite. Teraz s nami začala hrať aj moja man-
želka, náš najmladší má len tri roky, tak ten by aj 
chcel, ale ešte veľmi nechápe, čo má urobiť. Ale 
určite budeme všetci štyria chodiť po golfových 
ihriskách a tráviť spoločný čas. 

Vlado Šalitroš: Chceme, aby deti tiež 
zažili radosť z turnaja
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O slušnosti sa teraz na Slovensku celkovo veľa 
hovorí a golf je jednou z hier, ktorý má už odja-
kživa prívlastok „džentlmenský šport“. Človek sa 
tu okrem samotnej hry učí aj etikete a slušnému 
správaniu na ihrisku, čo je najmä u detí asi cel-
kom bonus, nie?
Áno, často keď rozprávame s ľuďmi aj s trénerom 
o mladých ľuďoch, ktorí vyrastali pri golfe, hovo-
ria, že počas puberty ich taká tradičná „revolta“ 
tak nezastihla, puberta s nimi až tak „nelomco-
vala“, a práve ten golf im v tom pomáhal. Aj po 
puberte potom zostali takí pokornejší. Môj syn 
chodil na hokej, futbal aj karate. Pri futbale som 
už povedal „dosť“, to už bolo cez čiaru. Aby rodič 
kričal rozhodcovi, že zle odpískal, aby sa pýtal 
trénera, prečo jeho dieťa nehrá, aby si tam ľudia 
nadávali... To už bolo príliš. Na golfe je to úplne 
o niečom inom. 

Myslíte, že ste aj vaším detským golfovým tur-
najom na Alpinke začali taký nový trend, kde deti 
možno aj viac prilákate ku golfu? 
Prvotný cieľ bol ten, že žiadne dieťa, ktoré aj 
hrá golf, nemalo na turnaji veľa svojich rovesní-
kov. My sme im chceli priniesť takú radosť z hry, 
akú zažívame my dospelí, keď vyhráme nejaký 
turnaj alebo keď sa nám darí. Chceli sme, aby 
deti takúto radosť mohli zdieľať aj medzi sebou. 
Náš zámer bol vidieť deti, ako sa z tej hry tešia. 
Prvý ročník nebol o výsledkoch alebo zlepšovaní 
handicapu, druhý už bol turnajový a hlásili sa naň 
aj deti z okolia, takže sme mali aj vyššiu účasť. 
Rodičia sami už odchádzali s tým, že sú veľmi radi, 
keď vidia svoje dieťa, že sa smeje, že má okolo 
seba rovesníkov, že dostal cenu, čokoládu, tortu. 
To všetko nám spolu vytvorilo jeden nádherný deň 
a ja sa už teraz teším na ďalší ročník. 

Keď sa pozrieme na Alpinku, najúspešnejší 
golfisti klubu sú v posledných rokoch práve mladí 
hráči a juniori. Všetky aktivity na podporu 
mladých golfistov teda musia mať celkom 
význam...

Áno, lebo deti zatiaľ napríklad nevidia, že naj-
úspešnejší golfisti na Slovensku sú práve mladí 
členovia z Alpinky. Golf zatiaľ nie je tak rozšírený 
ako iné športy, tak sa to ani nemajú ako dozve-
dieť. No ak by videli, že tu máme možno budúce-
ho slovenského Tigera Woodsa, verím tomu, že by 
ten potenciál práce s mládežou v golfe bol úplne 
iný. Možno teda chceme aj týmito turnajmi prilá-
kať viac detí ku golfu. Veľa ľudí si možno povie, 
že je to veľmi finančne náročné, ale zo začiatku 
to nemusí byť o financiách. Musí tam byť len vôľa 
rodiča priniesť dieťa na odpalisko, aby mohol 
začať trénovať. Golf je krásny šport, ktorý môžeme 
robiť až do neskorého veku. Ja som si ako 40-roč-
ný hľadal pre seba optimálny šport, aby som sa 
mohol hýbať, aby som bol v prírode a zároveň bol 
s rodinou. A golf to všetko spája. 

Čo je pre vás najväčšou výzvou pri organizovaní 
golfového turnaja pre deti/juniorov? 
My si asi len prajeme, aby prišlo veľa ľudí, aby o to 
bol záujem, aby sa deti tešili. Pre nás je dôležité, 
že nedôjde k žiadnemu úrazu a že deti odchá-
dzajú s úsmevom. Každé dieťa dostane nejakú 
cenu, čokoládku, každé sa dobre naje, sme von-
ku... To musíte zažiť. 

Poznáte nejakú dobrú radu, ktorá deťom na golfe 
pomáha?
Ja si myslím, že je len jedna dobrá rada, ktorá 
funguje pri každom športe: vydržať. Ak to jeden 
deň nejde, druhý deň to pôjde lepšie, tretí ešte 
lepšie... A nakoniec sa z každého môže stať dobrý 
golfista. Na začiatku sa treba naučiť dobré švihy, 
aby potom neskôr nemuseli odstraňovať nejaké 
defekty.

Alpinka je aj Vaším „domácim“ ihriskom. Čo máte 
na nej najradšej? 
Na prvom mieste sú u mňa ľudia, potom prostre-
die. Nehral som na veľa ihriskách, ale Alpinka je 
pre mňa aj tak špeciálna. Možno že je to tým, že 
práve tu som s golfom začal.
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Otec & syn na golfe
Keďže Šalitrošovci golfujú už takmer všetci, položili sme pár 
otázok ocinovi Vladovi a synovi Markovi, aby sme zistili, 
či jablko padlo ďaleko od stromu. 
Ktorá jamka na Alpinke je tvoja obľúbená a prečo?
Marko: Moja najobľúbenejšia jamka je 6-ka, pretože ak sa mi 
podarí dať dobrý drive, som blízko pri greene a viem zahrať 
par jamky
Vlado: Moja obľúbená jamka je č. 9 a všetky trojparove jamky
Čo je najlepšie na turnajoch Young Stars na Alpinke?
Marko: Najviac sa mi páči, že môžem súťažiť s deťmi, teším sa 
na trofej a na tortu. 
Vlado: Úsmev na tvárach detí.
Čo robíš, keď sa ti pri hre nedarí? 
Marko: Snažím sa robiť pred úderom o jednu cvičnú ranu 
naviac a rozmýšľam nad tým, čo robím zle. Následne na 
tréningu to precvičujem.
Vlado: Keďže hrám golf veľmi krátko, neviem si až tak dobre 
poradiť s touto situáciou, takže mi ostáva iba veľa trénovať.
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Milí priatelia z Golfového klubu Alpinka 
v Košiciach!

Spoločnosť Úsmev ako dar už 22 rokov na vý-
chodnom Slovensku svojimi inováciami v oblasti 
starostlivosti a bývania pre rodiny a deti v ohro-
zení mení oblasť sociálnych služieb na Slovensku. 
Našu pozornosť venujeme prevažne najmenej 
rozvinutým regiónom Slovenska. Spoločne 
s Vami – naším dlhodo-
bým partnerom - priná-
šame riešenia šité na 
potreby rodín 
a detí čeliacich chu-
dobe a náročným 
životným situáciám. 
Tým, že rodiny v ohro-
zení aj dostanú mož-
nosť bývať a majú 
podporu odborníkov, 
ktorí ich sprevádzajú pri riešení ich situácie, 
zabraňujeme vyňatiu detí do detských domovov 
a tým im zvyšujeme šancu na plnohodnotný 
život s rodinným zázemím a bezpečným domo-
vom. 

Vyhľadávať bezpečné a vhodné rodinné pros-
tredie pre dieťa je prioritným poslaním našej cha-
ritatívnej organizácie na Slovensku. Práve vďaka 
Vašej podpore môžeme pomáhať rodinám 
v zložitých rodinných situáciách s cieľom zabrániť 
ich rozpadu, aktívne pracujeme na návrate detí               
z detských domovov do svojich biologických 
rodín – tam, kde je možné upraviť ich životné 
podmienky. Vyhľadávame ľudí, ktorí sa rozhodli 

prijať cudzie dieťa za svoje, sprevádzame ich 
celým procesom náhradného rodičovstva, 
riešime s nimi ich problémy. Za výraznej podpory 
mnohých z Vás budujeme po celej krajine krízo-
vé centrá, kde sme schopní pomáhať deťom 
a rodinám v ich najťažších chvíľach, často krát 
keď sa ocitnú bez strechy. Dnes je táto sieť krízo-
vých centier Dorka bezpečným domovom pre 
takmer 350 chudobných detí a ich rodičov. Aj 

vďaka Vašej minuloročnej podpore na Charita-
tívnom golfovom turnaji dokončujeme II. etapu 
Krízového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci, 
ktoré, pevne veríme, spoločne s Vami v tomto 
roku aj slávnostne otvoríme.

Rovnako podporujeme mladých ľudí odchádza-
júcich z detských domov, ktorým umožňujeme 
štúdium a rozvoj pracovných zručností prostred-
níctvom štipendií, ale aj poskytnutím zázemia 
v domovoch na pol ceste počas obdobia ich 
prípravy na samostatný život. 

Milí golfisti, náš vzácny priateľ a podporova-
teľ Milan Rúfus nám na sklonku svojho života                   

Charitatívny turnaj
Piaty ročník turnaja Úsmev ako dar
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k slovám ocenenia napísal: „Čo ľudia pokazili, 
len ľudia môžu napraviť.“

Príbeh spolupráce s Vašou komunitou ľudí 
venujúcich sa golfu je príbehom ľudí, ktorí idúc             
za správnym cieľom pomohli napraviť veľa 
v živote detí, ktoré nemohli vyrastať vo vlastnej 
funkčnej rodine. Aj vďaka Vašej neúnavnej pod-
pore pri napĺňaní spoločného motta „aby každé 

dieťa malo rodinu...,“ napĺňame detskú túžbu po 
láske, priateľstve, prijatí, po bezpečnom domove 
s otcom a mamou. Ďakujeme, že nám v tom 
vytrvalo pomáhate a pozývame Vás, aby ste 
v tom pokračovali! Ďakujeme za Vašu podporu!

Radoslav Dráb
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar
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ART FILM FESTIVAL CUP - 16. 6. 2018
 1 Mňahončák Martin + Bilik Jaroslav 33
 2 Batthyány Peter + Tomaško Ladislav 33
 3 Rouche Yves + Masaryková Helena 33
 4 Sedmák Rastislav + Sedmáková Dominika 35
 5 Hajdu Ady + Dragula Marek 35
 6 German Miroslav + Germanová Valéria 35
 7 Ďurica Peter + Král Ľubomír 36
 8 Harvan Rudolf + Ivanková Alica 36
 9 Valent Peter + Valentová Gitka 37
 10 Varady Alexander + Hreha Stanislav 37
 11 Kučerka Miroslav + Kučerková Luďka 37
 12 Semotam František + Semotamová Jana 37
 13 Melničák Vladislav + Melničáková Adriana 38
 14 Čislák Viliam + Švigar Vladimír 38
 15 Margita Peter + Kollár Peter 39
 16 Sklár Peter + Wagnerová Monika 39
 17 Olšavský Emanuel + Obuch Andrej 40
 18 Kokavec Radomír + Olejár Michal 40
 19 Lasica Milan + Hrtko Vladimír 42
 20 Juhás Tomáš + Juhásová Gabriela 43

Nearest to pin
ženy - Melničaková Adriana, muži - Tomaško Ladislav 
Longest drive
ženy - Sedmáková Dominika, muži - Olšavský Emanuel
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Obľúbený slovenský herec je živel nielen na di-
vadelných doskách či filmovom plátne, ale aj na 
golfovom ihrisku. Ku golfu ho pritiahol iný herec-
ký kolega a Ady zas naňho namotal celú svoju 
rodinu. Hre venuje každú voľnú chvíľu a dokáže 
si naplno užiť každú výhru, akokoľvek malú. 

Pri čom sme ťa dnes zastihli?
Mal som doobeda voľno a chcel som si ísť zahrať 
do Lozorna, ale tak tam fúkalo a bola zima, že 
som namiesto toho išiel robiť s drevom. Kúpil som 
si motorový pílu. Skoro som si „odfajčil“ ruku, ale 
sused držal konár, tak som najprv skoro odrezal 
tú jeho. 

Kde ťa aktuálne môžeme vidieť na javisku? Aké 
predstavenia hráš?
Máme takú neuveriteľnú novú vec, že po trištvrte 
roku skúšania sa nám so Zitou Furkovou podarilo 
urobiť premiéru nového predstavenia. Volá sa 
Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia. Nie je to 
taká zájazdová verzia, s ktorou by sme chodili po 
Slovensku, ako napríklad s Láskami jednej pla-
vovlásky alebo Sen noci svätojánskej. Je to také 
hlboké predstavenie, povedal by som, že pre 
seniorov. Tých, ktorí sú trochu bližšie k smrti, lebo 
niektorí ľudia sa tvária, že sú nesmrteľní. V hre sa 
žena rozpráva so svojím manželom, ktorý je už 
30 rokov mŕtvy. Ja som ten manžel a v živote 
som nehral mŕtveho živého, to je pre mňa novin-
ka. Má to v sebe neuveriteľný čierny humor 
a ten, kto ho má rád, si to užije. Niektorí ľudia 
majú pocit, že je to smutné. Keď blízki odídu, je 
to vždy smutné, ale my to robíme pre tých ľudí, 
ktorí si myslia, že tu sú navždy. Lebo jediné, čo je 
v živote isté je, že odtiaľto všetci odídeme mŕtvi. 

Podľa toho sa musíme správať, lebo žijeme krát-
ko, ale dlho budeme mŕtvi. 

To bolo trošku depresívne, ale na druhej strane 
je super, že ešte po toľkých rokoch v divadle sú 
stále postavy, ktoré ťa vedia prekvapiť. 
To je pravda. Teraz mám také roly, najmä 
v Astorke, ktoré sú dospelé, charakterotvorné... 
A popritom ešte zarábam divadlom aj peniaze, 
no musím povedať, že vo fantastických komédi-
ách. Robím s Aničkou Šiškovou, s Lukášom Latiná-
kom... Veľmi ma to baví. Je to síce namáhavé, 
najmä kvôli cestovaniu, ale ten kontakt s divákmi 
úplne milujem. 

Funguje stále aj tvoj projekt Loď – Divadlo 
v podpalubí?
Áno, to je stále otvorené pre ľudí, ktorí majú mož-
nosť alebo snahu zohnať si peniaze na to, aby 
si spravili vlastnú inscenáciu. Keď je to úspešné, 
tak na to ľudia chodia, ak nie, tak sa to nehrá. 
Je to veľmi jednoduché. Ja tam mám teraz 11. 3. 
derniéru predstavenia s Miškou Čobejovou Sľúbili 
sme si lásku. Ale keďže mám už tých projektov 
príliš veľa, niektoré veci musím aj púšťať. A to je 
iba divadlo. Ale divadlo je skvelé v tom, že tam 
vidíte herca tri hodiny makať a my zas vidíme 
divákov, že sa tie tri hodiny nenudia. Robím to 
rád a stále ma to baví. 

A ako si sa dostal ku golfu? Kedy a čo ťa k nemu 
priviedlo? 
Jano Kroner ma nahováral, že musím prísť okam-
žite hrať golf. A ja som mu povedal presne to, 
čo hovoria všetci, čo golf nehrajú a ešte ich to 
nechytilo: to začnem hrať, keď budem starý, 

Ady Hajdu
Po prvom trafení loptičky som bol závislý
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taká snobská hovadina atď. Bol som v Lozorne, 
kde som si opravoval domček. Lenže on je môj 
kamarát a povedal mi: „Keď neprídeš na golfo-
vé ihrisko, prestaneme byť kamaráti.“ A ja som 
sa tak zľakol, že som nakoniec za ním prišiel. Raz 
som tú loptičku trafil, zmenila sa vo mne tá ché-
mia a stal som sa závislým. 

Takto rýchlo?
Áno, lebo som to raz trafil. A samozrejme, všetci 
chceme trafiť ešte raz, tak som tam už zostal. 
Spravil som si zelenú kartu u Miška Oravca a 
zrazu som tam začal stretávať kopec ľudí, biznis-
menov a podobne, ale aj profesorov, s ktorými 
dodnes hrám. Dotiahol som ku golfu svoje deti, 
a keďže moja manželka zostala doma sama, 
bola naštvaná a začala s nami chodiť tiež. 
Samozrejme, keď to začala hrať, tiež sa namota-

la. To bolo pred desiatimi rokmi. Deti teraz nehra-
jú, pretože majú veľa práce a sú zaneprázdnení. 
Moja manželka to často hrá len kvôli mne, lebo 
ma miluje. Takže naše spoločné dovolenky sú 
golfové. Chodíme na ne aj spolu s Janom Kuri-
com a Simonou Bubánovou, takže máme taký 
rodinný manšaft. 

Takže z toho máte spoločnú rodinnú aktivitu, aby 
ste mohli byť aj s manželkou viac spolu?
Áno, lebo ja som celkom rozlietaný. Už aj tak 
som bol veľa preč kvôli divadlu a nechcel som 
odchádzať ešte aj kvôli golfu, tak tieto golfové 
dovolenky trávim s manželkou. Dodnes ma tá 
hra drží a mám po celom Slovensku veľa pria-
teľov len vďaka golfu. Už si ale vyberám, s kým 
chcem hrať a nejdem na turnaj, keď neviem, 
s kým budem hrať. 
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Golf je jednou z hier, pri ktorej je veľmi dôleži-
tá aj slušnosť a etiketa. A práve slušnosť sa na 
Slovensku v poslednej dobe spomína často, 
vaše divadlo Astorka Korzo 90 bolo tiež súčasťou 
protestov Za Slušné Slovensko. Myslíte si, že by aj 
niektorým našim politikom pomohlo, keby si zlosť 
išli radšej vybúchať na ihrisko namiesto tlačo-
viek?
Nie nie, tam nejde o to. To sa volá pokora. Keď 
nemáte pokoru v sebe a k ostatným, nemôžete 
hrať tú hru. Vždy s ňou budete bojovať. Mne golf 
prináša veľa emócií, ale prevažujú samozrejme 
tie pozitívne, preto to hrám. Ja si pamätám iba 
tie dobré rany. No ide o to, že oni si myslia, že 
keď podvádzajú v živote a pri tom, ako podni-
kajú, budú podvádzať aj na golfe. Ja by som ich 
neposielal na golf. Ja by som ich poslal radšej 
do basy. Takíto ľudia na golf nepatria. Ja verím 
tomu, že keď sa im minú peniaze o 10 rokov 
a nebudú platiť tých, ktorí sú teraz ticho, určite 
do basy pôjdu. Na to sa ja veľmi teším. Preto 
chodím na tie námestia, preto som aktívny, 
dávam rozhovory, lebo ja som nikdy nikomu nič 
neukradol. 

Kedy sa popri práci stíhaš venovať naplno golfu?
Ja som hrával obrovské množstvo turnajov, teraz 
už to nerobím. Ale keď mám náhodou 5-6 dní 
voľno v divadle, tak rýchlo zavolám na východ, 
že kto ide so mnou a už sa hlásia chlapci na vý-
let. Príde Tomáš Jusko, Drago, Vasilenko – kým 
sa mu nenarodilo bábätko, už sa pridá môj brat 
a ďalší ľudia. Naposledy som to ja celé zorgani-
zoval, išli sme do Turecka a nakoniec ma vyhodili 
z lietadla, lebo som mal neplatný pas. S Tomá-
šom Juskom nás zoznámil ešte Filip Tůma, keď 
ešte nemal toľko práce a Tomáš bol môj golfový 
tréner na zájazdoch. Mám ho veľmi rád. 

Takže okrem rodinných golfových dovoleniek 
chodievaš aj na takéto pánske jazdy za golfom?
Áno, manželka totiž tiež nemá toľko času, ona 
chodí namiesto toho na regaty. Preto sme aj 

stále spolu – samozrejme, že sa ľúbime, ale aj 
preto, že sa veľa nevidíme. Treba si dať aj trošku 
voľnosť, aby sa človek na toho druhého tešil. 

Čo máš na golfe najradšej?
Najradšej mám to, keď vyhrávam, hoci vyhrám 
len euro. Kamaráti teraz vyhrávajú, lebo hráme 
jamkovky, a ja pokojne čakám, kedy spravím 
ten jeden úder, ktorý zmení hru a vyhrám 
o jeden put. To bude najšťastnejšia chvíľa 
v mojom živote. A priznám sa - je to gentleman-
ský šport, ale keď dá kamarát ranu do lesa, nie 
je nič krajšie. Takúto škodoradosť ja mám, lebo 
ja som nikdy v živote nešportoval, ale toto si 
užívam. Nijako to neskrývam. Ale zas každého 
pochválim, keď dobre hrá. V golfe je super to, 
že nikto nie je úplne vyrovnaný. Preto hrám tak 
často, lebo raz-dvakrát, možno trikrát do roka mi 
golfový pánbožko dopraje golfový zázrak. V ten 
deň môžem robiť čokoľvek, ale tá loptička sa mi 
vždy odrazí dobrým smerom. Teraz sa mi to takto 
podarilo. Asi pred týždňom sa otvorila sezóna 
v Hrubej Borši a zahral som tam 87 rán – teraz, 
v tomto počasí, v silnom vetre. Vyhral som obed 
a neviete si predstaviť tú radosť. 

Spomínaš tu aj kamarátov z rôznych kútov 
Slovenska, takže kam prídeš, tam máš golfovú 
partiu?
Z každého klubu mám kamarátov, mám v mobile 
všetky čísla a keď niekam idem, hneď im vo-
lám: Haló, tu som, kto ide so mnou hrať? A už sa 
hlásia. Keď sme s divadlom na zájazde, napríklad 
minule sme boli v Košiciach, tak som celé 
divadlo zobral na Alpinku, dal som im trénera, 
boli sme tam na obede... 

A čo máš rád na našej Alpinke?
Alpinku milujem pre jej atmosféru. Podobne to 
mám aj v Lozorne, kde ani nemusím ísť hrať, ale 
prídem hoci len tak na kávu – je to blízko Bra-
tislavy, je to tiež vlastne mestské ihrisko. Len si 
tak sadnem, idem sa porozprávať, zabudnem 
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na robotu, som trochu na slnku. Také je to aj na 
Alpinke. Keď otvorili Penati, atmosféru tam robili 
východniari, tí sa tam najviac „jašili“ a ja som 
stále sedel s nimi. 

Aký typ golfových turnajov máš najradšej?
Mám rád športové turnaje ako napr. Pohár 
prezidenta klubu. Ale potom mám najradšej, keď 
hráme „o niečo“: o obed, o polievku, o euríč-
ko. To sú kamarátske hry a tie si najviac užívam. 
Chodím aj na veľa charitatívnych turnajov, ktoré 
mám veľmi rád. Tie pomáhajú deťom, slabším. 
Niekto si ma vyberie do flajtu, zaplatí za to a ja 
vlastne svojou osobou môžem pomôcť. Pravidel-
ne takto chodíme na Alpinku aj do Lomnice, kde 
je Charity Cup a tam je stále neuveriteľná atmo-
sféra. Minulý rok sa tam vyzbieralo 30 000 eur! Je 
super, že to robia, že tam prídu všetci naši slávni 
hokejisti – Chára, Bondra... Títo naši zlatí chlapci 
sú naozaj obdivuhodní. 

Máš nejakú obľúbenú golfovú tradíciu alebo 
zvyk, ktorý uznávaš?
Ja sa iba rozprávam so svojou loptičkou. Pred 
hrou jej dohováram: „Šušuľka pekná biela, ty 
chudera guľatá, prosím ťa, dnes so mnou pekne 
hraj, nechoď kde netreba...“ Hovorím jej také 
monológy, potom ma ona hneď pri prvej rane 
neposlúchne a ide si úplne inú hru, ako ja. Potom 
jej aj ponadávam, ale vždy nadávam s takou ra-
dosťou. Tak pekne. Ja aj keď dám zlú ranu, idem 
ďalej, nenesiem to so sebou celé ihrisko. Niektorí 
hráči sú takí, že to veľmi prežívajú – ja s takými 
nehrám. Kedysi som to aj ja prežíval viac – všet-
ko som chcel povyhrávať a niekedy som večer 
pred turnajom ani nespal. To ma už ale prešlo. 

Človek z mnohých vecí počas života tak nejako 
„vyrastie“, že?
Áno. Chvalabohu sa pre mňa ten golf stal ta-
kou „obyčajnou“ vecou. Obyčajné veci mám 
najradšej. Tak ako je pre mňa „obyčajné“ hrať 
divadlo – pre mňa to nie je niečo výnimočné. 

Minule som sa doma preriekol. Moje dievčatá 
boli na Srí Lanke a bolo to úžasné, hlboké, mys-
tické a tak a ja som im povedal: Ježišmária, ešte 
dobre že hrám ten golf! To je jediné, čo ma drží 
pri živote! A manželka na to: „Deti, počuli ste, čo 
ocinka drží pri živote? Golf!“ Tak sme sa zasmiali. 

S kým by si si najradšej zahral golf, keby si si mo-
hol vybrať hocikoho na svete?
Tak to je samozrejmé – každý by si chcel zahrať 
s Tigerom. A vôbec by mi nevadilo, že sa na mňa 
nikto nepozerá. A ešte s Justinom Timberlakeom. 
Lebo on má vlastné golfové ihrisko a ja ešte 
aj strašne rád tancujem, tak by som mu ukázal, 
ako viem tancovať na Justina Timberlakea. 
Ja som aj chcel, aby si ho moja dcéra zobrala, 
ale nepodarilo sa to, no. A ešte aj s Rorym by 
som si zahral, jeho mám hrozne rád. 

Športovci mávajú často nejaké vzory, idoly, ktoré 
ich motivujú k lepším výkonom. Máš aj ty v živote 
nejaký takýto vzor? Niekoho, kto ťa inšpiruje?
Mňa inšpiruje moja rodina – moje deti a žena. 
Lebo ich poznám. Ja sa vždy teším domov, že si 
s deťmi sadneme, pijeme víno a rozprávame sa, 
to je asi najviac čo v živote existuje. Rozprávame 
si príhody aj o tom, ako sme ich vychovávali – 
každý samozrejme robí chyby a ja som vtedy ani 
nevedel, že to bola chyba, a oni si teraz z toho 
robia srandu. To je najlepšie. Som na nich nesku-
točne pyšný, sú veľmi chytrí a rodina je asi môj 
najväčší poklad. 

Čomu sa venujú tvoje deti?
Dominika bojuje proti hoaxom a dezinformáciám 
v Globsecu a syn študuje biochemické inžinier-
stvo v Glasgowe. A ešte nebol v Škótsku na 
golfe.

No predpokladám, že ty už si na škótske ihriská 
brúsiš zuby...
Áno, ja sa už za ním chystám. Ďuro Smatana ma 
pozval do Škótska, tak sa tam chystám aj s ka-
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marátmi – deti povedali, že oni pôjdu aj s man-
želkou radšej do múzea. Ale ja si tie tri ikonické 
ihriská musím zahrať, už teraz na to šetrím. Na to 
sa veľmi teším, to je môj veľký golfový sen. To je 
ako keď celý život túžite ísť do Vatikánu, keď ste 
veriaci. Ja tak musím ísť do St. Andrews. 

Ktoré ihriská z tvojich doterajších golfových výle-
tov ťa najviac zaujali? Ktoré sa ti najviac páčilo?
Ja sa musím priznať, že najkrajšie ihrisko u nás 
bolo na Táľoch, ale len kým sme nespravili Penati. 
My tam máme dve ihriská. Chodím hrať do Portu-
galska alebo Španielska, ale vždy, keď sa vrátim 
a prídem do Penati, hneď viem, že som doma. 

Nechýba ti výhľad na more ani žiadne útesy?

Nie, nie. To ihrisko je fakt výnimočné. Som na to 
hrozne hrdý a som veľmi rád, že sa stále vylep-
šuje. Penati patrí medzi 50 najkrajších ihrísk v 
Európe. Toto je môj domov, samozrejme Lozorno 
je moje tréningové ihrisko, mám ho blízko. Mám 
tam domček a odtiaľ potom vyrážam na golf. 

Uvidíme ťa tento rok aj na Alpinke?
Určite áno. Samozrejme, keď budem môcť, 
určite prídem. Viem, že koncom júna je filmový 
festival a keď sme na Artfilme, s Milankom Lasi-
com musíme ísť hrať a veľmi sa na to teším. Ale 
viem, že mám ísť aj točiť rozprávku, tak uvidím, či 
budem mať čas. Okrem seriálu Som mama, ktorý 
teraz fičí, mám ešte pred sebou nejaké natáča-
nia.
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Zmena č. 1
Pri spustení lopty (dropovaní) hráč musí spustiť 
loptu z výšky svojich kolien. Za výšku kolien po-
važujeme vzdialenosť kolien od zeme pri vzpria-
menom postoji. Hráč si môže k spúšťaniu lopty aj 
čupnúť, ale výška, z ktorej loptu spúšťa musí byť 
taká, aká by bola pri vzpriamenom postoji.

Zmena č. 2
Na vymeriavanie zóny úľavy (zóna kam spustí 
hráč loptu) používame zásadne najdlhšiu palicu 
v bagu, s výnimkou akéhokoľvek typu puttra.

Zmena č. 3
Lopta spustená do zóny úľavy sa musí prvý krát 
dotknúť zeme v priestore tejto zóny a musí v nej 
aj zostať. Žiadne doposiaľ známe odkotúľanie 
lopty na max. 2 palice od miesta, kde sa dotkla 
zeme už viac neplatí! Toto platí aj pre dropzóny. 
Lopta musí byť spustená do dropzóny a v nej aj 
ostať.

Zmena č. 4
Ak sa hráč rozhodne spustiť loptu kdekoľvek 
dozadu na línii a Pravidlá mu to umožňujú, 
nesmie zahrať loptu z miesta, ktoré je bližšie 
k jamke ako referenčný bod, ktorý si určil na tejto 
línii. Referenčný bod je po určení odporúčané 
označiť týčkom. Následne od tohto bodu hráč 
vymeria zónu úľavy na dĺžku najdlhšej palice 

a nie bližšie k jamke.  Ak hráč neurčí referenčný 
bod, stáva sa týmto bodom miesto, kde sa lopta 
po spustení dotkla prvý krát zeme. Následne sa 
nesmie zakotúľať bližšie k jamke, než je tento 
bod. Inak sa spustenie musí opakovať. Pri žiad-
nom určovaní zóny úľavy nie je hráč nevyhnutne 
povinný vyznačiť zónu úľavy. Zodpovedá však 
za to, že lopta bude spustená do priestoru, ktorý 
by v tej vyznačenej zóne bol. Inak riskuje hru z 
nesprávneho miesta. Prevenciou proti sporom 
a nezhodám je osvojenie si zvyku označovať 
zóny na spustenie lopty, rovnako pôvodnú 
polohu lopty. A to aj napriek tomu, že pravidlá 
označenie polohy lopty neprikazujú v prípadoch, 
kedy nie je predpoklad, že bude vrátená na 
pôvodné miesto (nehrateľná lopta, abnormálne 
podmienky na ihrisku a pod.

Zmena č. 5
Čas na hľadanie lopty sa skracuje na 3 minúty. 
V prípade, že hráč nemá istotu, že je lopta jeho 
a rozhodne sa ju identifikovať, môže tak beztrest-
ne urobiť aj po uplynutí troch minút, za predpo-
kladu, že lopta, ktorá bude identifikovaná, bola 
nájdená v limite 3 minút.

Zmena č. 6
Ak pri hľadaní svojej lopty kdekoľvek na ihrisku 
pohnete svojou loptou, beztrestne ju vráťte na 
pôvodné miesto a hrajte. Nezabudnite, aj keď 

20 najvýznamnejších 
zmien v pravidlách golfu 
platných od 1. 1. 2019
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sa pozícia lopty zmenila len o centimeter, odo-
hratím lopty bez vrátenia na pôvodné miesto 
porušíte pravidlá hrou z nesprávneho miesta 
a dostanete dve trestné rany.

Zmena č. 7
Ak sa Vám podarí pri jednom údere zasiahnuť 
svoju loptu viac krát, nepripisujete si žiaden trest, 
len tú konkrétnu ranu, ktorú ste zahrali.

Zmena č. 8
Ak po údere lopta zasiahne Vás, alebo Váš 
výstroj, nebudete nijako potrestaní a lopta sa hrá 
ako leží.

Zmena č. 9
Jedna z najdiskutovanejších zmien v pravidlách. 
Pri zahratí lopty na jamkovisku si môžete pone-
chať vlajku v jamke. Jej zasiahnutie loptou už 
nebude potrestané. Ak máte pocit, že Vám vlaj-
ka pri putte môže pomôcť, pokojne ju v jamke 
ponechajte.

Zmena č. 10
Na jamkovisku už môžete upraviť poškodenia 
spôsobené topánkami hráčov, spoje rezaného 
trávnika, škrabance a priehlbiny od náradia 
a vozidiel. Rovnako zvieracie stopy a zaborené 
predmety, napr. týčka, kamene, drievka 
a pod. Samozrejme, aj stopy po dopade lopty, či 
upchávky starých jamiek. Nesmiete opraviť stopy 
po zásahu údržby ihriska, napr. diery po aerifiká-
cii, či drážky po vertikutácii greenov.

Zmena č. 11
Ak si hráč náhodne nejakým spôsobom pohne 
svoju loptu, ktorá je na jamkovisku, beztrestne ju 
vráti naspäť a pokračuje v hre.

Zmena č. 12
Ak hráč loptu na jamkovisku označí, zdvihne 
a následne vráti na miesto a v potom ju pohne 
vietor (a lopta sa zakotúľa napr. aj do jamky), 

hráč je povinný beztrestne vrátiť loptu na pô-
vodné miesto a pokračovať v hre. Ak bola lopta 
raz označená, zdvihnutá a následne vrátená 
na miesto a potom sa pohla pôsobením vetra, 
hráč musí dodržať vyššie spomenutý postup, bez 
ohľadu na to, či bolo alebo nebolo odstránené 
markovátko.

Zmena č. 13
Vodné prekážky nahrádzajú tzv. TRESTNÉ ZÓNY. 
Nemusia obsahovať žiadnu viditeľnú, ani suchú 
vodu. Je na prevádzkovateľovi ihriska, kde sa 
rozhodne takúto zónu umiestniť. V trestnej zóne 
môže hráč odstrániť voľné prírodné predmety, 
pohyblivé zábrany a dotknúť sa pri založení 
palice za loptu zeme, rovnako ako kdekoľvek 
na ferveji, alebo v štandardnej zóne.

Zmena č. 14
Často spomínaná téma čerpania úľavy z trest-
nej zóny (donedávna vodnej prekážky), keď si 
nie je hráč úplne istý, že v trestnej zóne naozaj 
loptu má. Na to, aby mohol dropovať z trestnej 
zóny a nemusel sa vracať na pôvodné miesto, 
musí byť hráč minimálne na 95% presvedčený, 
že svoju loptu má v danej trestnej zóne. V pra-
xi jedno z veľmi ťažko uplatniteľných pravidiel, 
keďže posúdiť 95% presvedčenia bude vec veľmi 
subjektívna.

Zmena č. 15
V pieskovej prekážke môže hráč odstrániť voľné 
prírodné predmety ako kamienky, konáriky, 
opadané lístie a pod.

Zmena č. 16
Pozor! Hráč sa stále pri príprave na ranu, či 
počas náprahu nemôže dotknúť palicou piesku 
pred, alebo za loptou.

Zmena č. 17
Loptu, ktorá je zaborená v pôde po dopade 
môže hráč beztrestne dropovať, bez ohľadu 
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na to, či je na krátko strihanej ploche, alebo 
v rafe. Musí však byť reálne zaborená nejakou 
časťou pod úrovňou zeme. Zapadnutie do hustej 
trávy, bez vytvorenia priehlbiny v pôde nie je 
zaborením.

Zmena č. 18
Nehrateľná lopta v pieskovej prekážke sa dá vy-
riešiť novým, doposiaľ nepovoleným spôsobom. 
Z pieskovej prekážky sa hráč môže vydropovať 
mimo prekážku dozadu na línii jamka – pôvodná 
poloha lopty, za cenu dvoch trestných rán, ktoré 
si pripíše.

Zmena č. 19
V momente zaujímania postoja na zahratie rany 
nesmie hráčov nosič stáť úmyselne na predĺženej 
línii hry v smere za loptou a pomôcť mu pri nas-
merovaní sa na požadovaný smer hry. Ak sa tak 
nedopatrením stane, trestu sa dá vyhnúť pood-
stúpením od lopty, odchodom nosiča z pozície 
a opätovným zaujatím postoja, už bez nosiča. 
Táto zmena pravidiel už samotná stihla prejsť 
rýchlou zmenou, keďže v platných vydaniach 
Pravidiel sa píše, že mimo jamkoviska hráča 
poodstúpenie neochráni pred trestnými ranami. 
Toto už neplatí! Podľa upraveného výkladu 
sa hráč kdekoľvek na ihrisku trestu vyhne novým 
a správnym zaujatím postoja.

Zmena č. 20
Často spomínané a veľmi dôležité tempo hry 
sa dočkalo zjednotenia časov na prípravu 
a zahratie rany. Odporúčaný čas na prípravu 
a zahratie rany je 40 s. Tento čas hráčovi plynie 
od momentu, keď sa zastaví pri svojej lopte, zloží 
bag, prípadne zastaví vozík a je na rade hrať. 
Po prekročení tohto času môže byť hráčova prí-
prava na ranu bez upozornenia meraná rozhod-
com. Následne bude hráč pri prekročení času 
upozornený, pri ďalšom porušení obdrží 1 trestnú 
ranu, následne 2 a ak znova nedodrží tento čas, 
príde na rad diskvalifikácia.

Prenormovanie 
Golfového ihriska 
Alpinka 2018
              YELLOW RED
  
 Jamka Dĺžka Dĺžka HCP PAR
 1 282 237 5 4
 2 280 254 11 4
 3 114 99 17 3
 4 360 324 1 4
 5 260 229 7 4
 6 207 180 13 4
 7 422 389 3 5
 8 169 121 9 3
 9 117 115 15 3
 1 - 9 2 211 1 948   34

 10 282 237 6 4
 11 280 254 12 4
 12 114 99 18 3
 13 360 324 2 4
 14 260 229 8 4
 15 207 180 14 4
 16 422 389 4 5
 17 169 121 10 3
 18 117 115 16 3
 10 - 18 2 211 1 948   34
 1 - 18 4 422 3 896   68

 CR 66,4 64,0 
 SR 121 116 
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Booking: +421 915 090 010 | Jarková 40 | Prešov | facebook.com/CubaLibrePresov
Booking: +421 919 204 330 | Laurinská 11 | Bratislava | facebook.com/CubaLibreBratislava

Booking: +421 948 948 808 | Kováčska 9 | Košice | facebook.com/CubaLibreKosice
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Viac ako 60 druhov cigár 
s limitovanými kúskami

Exkluzívny výber cez 130 rumov 
z celého sveta

Ideálne miesto pre vaše zážitky

www.thecubalibre.sk | instagram.com/thecubalibre
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Áno áno, Slávku predsa všetci poznáme. Je to 
naša manažérka, kamarátka, tvár GKAK. Ona vie 
o nás toho veľa, no my o nej úplné minimum. Tak 
sme sa rozhodli, že tento rok pre vás vyspovedá-
me aj ju. 

Ako sa začal písať tvoj príbeh s košickou Alpin-
kou? Ako si sa dostala ku golfu a práci pre klub?
Úplnou náhodou. Ako študentka som striedala čas 
strávený štúdiom na Slovensku s prácou v zahra-
ničí. A keď sa u mňa jedného dňa dostavila 
túžba zostať v Košiciach a takpovediac sa usadiť, 
začala som si hľadať prácu. Nešla som po ničom 
konkrétnom. Niežeby mi to bolo jedno, vnútor-
ne som mala jednoduché kritériá, a to pozitívne 
prostredie, milí ľudia, žiadne ponocovanie, ale 
v princípe mi nešlo o konkrétny druh práce. Ja 
som taký multidžús a žiadna práca pre mňa nikdy 
nebola ani podradná, ani nedosiahnuteľná. Takže 
v súčasnosti už môžem povedať, že k tejto práci 
snov som prišla ako slepá kura k zrnu, úplnou ná-
hodou a neplánovane. V klube na Alpinke hľadali 
recepčnú a ja som sa im pozdávala. A možno 
niekoho v tej chvíli hľadali SOS na sezónu, keďže 
bol marec. Nakoniec si ma obľúbili a nechali. 
O nejakom golfovom klube na Alpinke som 
predtým ani netušila. Dokonca ani môj pracovný 
pohovor nebol na Alpinke. Jednoducho som tam 
raz prišla a neodišla už 10 rokov. Znie to ako láska 
na prvý pohľad a na večnosť, haha.

Čo si študovala a robila predtým, ako ťa zlákala 
práca v našom klube?
Študovala som na Poľnohospodárskej univerzite 

v Nitre environmentálne manažérstvo, ľudovo 
povedané – životné prostredie. Pravdupovediac, 
nikdy som nebola študijný typ, všetko, čo viem ale-
bo dokážem urobiť, som sa naučila v praxi alebo 
odkukala od múdrych, šikovných ľudí okolo mňa. 
Ako sa hovorí, škola života. Počas školy som praco-
vala 6 rokov na Cypre v hoteli. Každý deň slnieč-
ko, 40°C, azúrové more, kopa kamarátov a krásny 
5-hviezdičkový hotel, v ktorom som pracovala. Tak 
si viete predstaviť – život gombička. Ale nebolo to 
len o zábave a leňošení na pláži, veľa som sa tam 
naučila. Zabezpečiť spokojnosť dovolenkárov v tak 
špičkovom hoteli je náročné. Sami dobre viete – 
väčšina z vás chodieva po takýchto hoteloch 
– čo od vašej dovolenky očakávate. Hierarchia 
zamestnancov v takýchto obrích luxusných 
hoteloch je viac než fascinujúca. Tam som sa 
naučila, že najdôležitejší sú tí „najspodnejší,“ ale 
ani bez toho posledného v rade manažmentu by 
to nefungovalo. A preto si vážim každé povolanie 
na svete. Jednoducho povedané, ono to funguje 
vtedy, keď každý robí to, čo robiť vie najlepšie 
a robí to s láskou. Okrem toho som robila v rodine 
au-pairku v Anglicku a čašníčku v kaviarni. 
To je celá moja kariéra. Veď na Alpinke som už 
10 rokov, viac som nestihla.

Mala si vždy pozitívny vzťah k športu? Venuješ sa 
aj iným športom okrem golfu?
Absolútne pozitívny, ale tak v norme. Nie som 
zo športovej rodiny, kde by sa extrémne trénova-
lo a trénovalo, ale u nás sa od narodenia stále 
hýbalo. Neexistovalo ležanie, nudenie sa. Žiadna 
sparťanská výchova, ale predsa nonstop v pohy-

Kto je Slávka 
Gábriková?
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be. Bolo to vtedy trošku inak, keď som 
bola malá. Nikto ma nenosil na žiadne 
tréningy, ale s kamarátkami som si 
uskákala nohy pred blokom, toľko sme 
skákali gumu. So sestrou sme dokázali 
hodiny pinkať bedminton až do za-
tmenia alebo odpadnutia rúk a krčnej 
chrbtice, čo nám vtedy bolo úplne 
jedno. Cítim to až teraz. Vyrástli sme 
na dedine u babky v Smolníku, takže 
každý deň na bicykli na jazero zaplá-
vať a aj dvakrát denne, niekedy aj 
trikrát. V zime zase bežky, prechádzky 
po lese, korčuľovanie. Neviem skočiť 
krásnu rybičku do vody, no zaplávam 
si. Neovládam dokonalý slalom na lyžiach, ale 
kopec zleziem. V športe som doma a cítim sa fit, 
a to mi úplne stačí. S golfom je to u mňa presne 
tak isto. Teším sa a vlastne všetci sa veľmi tešíme, 
keď Slávka pekne odpáli, alebo keď mám šťastie 
v puttovaní, vďaka bohu to šťastie mám, inak by 
to bola drina. Ale nemám hendikep 5 a jamku č. 7 
hrám štandardne na 11 rán. Teším sa, až to bude 
na 5 rán, ale teším sa aj z tých 11-tich.

Ako a kedy ťa zlákal golf? Čo ťa na ňom zaujalo?
Pričuchla som k nemu od začiatku, odkedy som 
na Alpinke. Povedala by som, že tak po troške. 
Spočiatku sa mi na tom páčil ten štýl - mať pekný 
bag, čistučké palice, vozík, čo sa hodí k bagu, 
športová elegancia, proste začala som úplne 
povrchne. Golf si ma k sebe ťahal postupne. 
Namotával ma, ako keď chytáte ryby. V jednu 
chvíľu sa vaša palica dotkne loptičky presne 
v tom jedinom správnom bode, a vy počujete ten 
zvuk, viete ktorý, ten cink. Zdvihnete hlavu 
a vidíte, ako to letí, a chcete ten pocit zažiť znova 
a znova. Opäť sa postavíte na odpalisko, no 
loptička mieri do lesa alebo do vody. A rybka na 
udici sa opäť pekne uvoľní. A tak si dáte oprav-
nú ranu, a tá letí na green. A zbožňovaný „pán 
Golf“ si priťahuje rybku na udici a slastne sa pritom 
usmieva. Poznáte to? Podľa mňa je Alpinka plná 

chytených rýb. No a už keď ste chy-
tený, tak hráte, kedy môžete, kľudne 
aj so špinavými palicami, v hocičom 
modernom, nemodernom, hocikde, 
hocikedy a s hocikým. Nie som posad-
nutá, som tak akurát zaľúbená.

Čo pre teba znamená golf dnes? Pre 
niekoho je to totálna fascinácia, závis-
losť, pre iného dobré využitie voľného 
času, pre niekoho šanca prekonať sám 
seba... Pre teba sa spája aj s prácou.
Hovorí sa, že obuvník chodí bosý. 
U mňa to platí čiastočne. Na Alpinke 
trávim množstvo času, za 10 rokov by 

som mala mať už jednociferný HCP, no nie je to 
tak. Viete, vždy je niečo, čo treba urobiť, dokončiť, 
vybaviť. Na golf si však veľmi rada nájdem čas. Pri-
oritne je to moja práca, no s radosťou ju pomiešam 
aj s mojím súkromím. Ja už ani neviem rozdeliť, čo je 
práca a čo je súkromie. Alpinka je môj domov 
a doma robievate, čo sa vám chce, čo cítite, čo 
musíte, čo potrebujete, na čo máte chuť. Ja už som 
raz taká povaha, nechce sa mi ísť na turnaj, keď 
viem, že nie je všetko tip-top pre vás, golfistov. Ani 
by ma to asi nebavilo, keby som videla, že niekto 
z vás je nespokojný, hladný, smädný alebo niečo 
nie je v poriadku na ihrisku. Hrám vtedy, keď sa pra-
covne cítim komfortne. Skôr je to o tom ako o čase.

Veľa času tráviš s golfistami na našom ihrisku. 
Akí sú Alpinkáči?
Uff, nesmierne veľa času. Ja som všeobecne taký 
pozorovací typ. Viete si predstaviť, že mnohých 
z vás poznám oveľa lepšie, ako niektorých členov 
mojej rodiny? V klube máme okolo 500 členov. 
Deti, rodičia, starí rodičia, manželky, manželia, 
kamaráti, kolegovia, obchodní partneri. Rôzne po-
volania, rôzne povahy, rôzne osudy, rôzne životné 
príbehy. Všetko namaľované na jednom plátne 
a farbami nešetríme. A aj keď je život niekedy 
v čiernobielych odtieňoch, na Alpinke sme všet-
ci farební a s úsmevom na tvári. Preto chodíme 
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na golf, zahodíme starosti a tešíme sa z radostí. 
Ďalšie z mnohých pozitív mojej práce. Všetci majú 
dobrú náladu a vládne príjemná atmosféra. Hnev, 
trápenia a starosti ostávajú v meste. Možno preto 
pre mňa neexistuje golfista, ktorého nemám rada, 
alebo mi je menej sympatický, alebo sa na neho 
za niečo hnevám. A tak isto nemôžem povedať, 
kto je pre mňa najobľúbenejší, najsympatickejší, 
najveselší, najlepší. To je nemožné. Každý z vás je 
pre mňa niečím výnimočný a dôležitý. Akonáhle 
vypadne čo i len malá skladačka tohto farebného 
puzzle, to prázdne miesto je citeľné.

V čom je podľa teba Alpinka výnimočná? Čo ju 
odlišuje od iných klubov a ihrísk na Slovensku?
Neviem, aký je klubový život na iných ihriskách. 
Úprimne povedané, nikdy sa nikoho na to nepýtam, 
nešpehujem Facebook a webstránky iných klubov 
a nesledujem, čo sa u nich deje. Keď cítim srdcom, 
som oddaný človek a nepotrebujem sa porovnávať 
s inými. Veď keď zaparkujete na Alpinke a vojdete 
do clubhousu, objednáte si obľúbený nápoj alebo 
len tak pokecáte s personálom, je to jasné. Nepo-
znám golfistu, ktorý by sa cítil na Alpinka zle.

Aké najväčšie prekvapenie – zážitok si na Alpinke 
zatiaľ zažila?
Milión zážitkov, úsmevných, radostných, dojíma-
vých, aj sme sa rehotali, aj sme plakali. Niekedy sa 
pohneváme, potom sa udobríme. Teraz poviem 
jedno veľké klišé, ale nedá sa inak. Každý deň 
sa stane nejaký zážitok. Keď sa stane negatívny, 
hneď zajtra je odpustený a pozajtra zabudnutý. 
Keď je zážitok pozitívny, zabáva nás zajtra, aj po-
zajtra, aj o rok.

Ako by si charakterizovala Alpinku troma slovami?
“Ako na chalupe.” A vy sa ako máte, keď ste 
na chalupe?

Opíš nám svoj svet mimo práce. Ako tráviš voľný 
čas? Čo máš rada?
Mimo práce fungujem veľmi podobne ako v nej. 

Mám aktívny život, mnoho rôznorodých záujmov. 
Som napríklad domáci kutil, vyrábam, prerábam, 
brúsim, šijem, pletiem, maľujem, tvorím. Vždy 
musím mať v hlave projekt, čokoľvek, či už stavba 
rodinného domu alebo ponožky pre psa, to je 
jedno, ale bez cieľa nemám motiváciu, nech ide 
čo i len o drobnosť.

Čo o tebe vie len málo ľudí?
Možno to, že som trošku čudáčik a zbožňujem ste-
reotyp. Mám rada rituály, zaužívané veci, nemám 
rada zmeny, chutí mi káva v presnom pomere 
vody a mlieka, akú si robievam len ja. Nepotrebu-
jem skúšať nové veci, cítim sa dobre, keď som vo 
svojej koži. Suchár, však?

Aký je tvoj najväčší sen? Pracovný a možno aj 
súkromný. Po čom v živote ešte túžiš?
Zo srdca si želám len to, čo každý z nás. Zdravie pre 
mňa a všetkých okolo mňa. Verím, že dobro zvíťazí 
nad zlom, že láska je pravda, že všetko nakoniec 
dobre dopadne, a keď to nedopadlo dobre, tak 
ešte nie je koniec. Túžim po peknom, pokojnom 
živote. Prajem si, aby sme sa mali všetci dobre 
a aby sme všetko zlé v živote prekonali čo najlepšie, 
ako vieme. Ospravedlňujem sa za tieto “múdrosti,” 
ale nemám veľkolepé sny, ambície, ani plány. To 
najkrajšie a najlepšie v živote si aj tak nedokážeme 
kúpiť, ani vyrobiť, ani namaľovať, ani zarobiť.

Čo by si zaželala Alpinke do ďalšieho roka 2019?
Samozrejme len to najlepšie. Veľa slnečných dní, 
usmievavých golfistov, veľa zábavy, dobrého jed-
la, príjemných akcií s vami, priatelia. Samozrejme 
si prajem aj to, aby sme niečo zarobili, a aby sa 
nám finančne darilo, lebo je to ťažké a nesmierne 
dôležité na to, aby bola pohoda. Prajem si, aby 
ihrisko prekvitalo krásou, aby sa nám nekazili stroje, 
aby sme my, zamestnanci, mali medzi sebou dob-
ré vzťahy. Prajem si, aby sa naša golfová rodina 
rozrastala o nových členov, o deti, o vnúčatá. 
A prajem si, aby žiadna súčasť tohto úžasného 
farebného puzzle na konci roka nechýbala.
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Gabi Varga
Plním si sen i golfovú mapu sveta
Gabiho Vargu mnohí poznáte ako nášho priateľa 
golfistu, ktorý si hru na Alpinke užíva medzi svojimi 
mnohými cestami po celom svete. Pracuje ako 
regionálny riaditeľ americkej spoločnosti Zoetis 
pre Afriku, a keď práve nie je v Košiciach či 
v Amsterdame, objavuje svet i unikátne golfové 
ihriská na všetkých kontinentoch. 

Počula som, že keď nie ste na golfe a v práci, ste 
pravdepodobne na cestách. Kde najčastejšie 
cestujete a podľa čoho si vyberáte krajiny, ktoré 
navštevujete?
Pracovne cestujem hlavne v Afrike a USA. Ale inak 
si rád vyberám krajiny, kde som ešte nebol. Keďže 
som už navštívil skoro 90 krajín, výber sa zužuje, ale 
dúfam, že čoskoro to bude nad 100. Najradšej ces-
tujem do Ázie. 

Čo si zo svojich ciest najčastejšie odnášate? 
Počas ciest mám obrovskú výhodu v tom, že mám 

možnosť cestovať v krajinách, ktoré navštívim 
s kolegami z môjho lokálneho tímu a obchodnými 
partnermi. Takže navštevujeme miesta aj mimo pra-
videlných destinácií bežných turistov, a tak môžem 
zažiť naozaj lokálnu atmosféru, stretnúť ľudí z veľmi 
rôznych oblastí a každé nové stretnutie, každý nový 
zážitok nám všetkým pomôže rozšíriť naše obzory 
a pohľad na rôzne situácie. Zážitky z cestovania po-
máhajú pozerať sa na veci z nadhľadu a upriamo-
vať pozornosť na naozaj podstatné veci namiesto 
malicherností. Samozrejme si vždy rád donesiem 
aj malú drobnosť na pripomenutie cesty, pekné 
stretnutia, a niečo z golfu... Keď nič iné, tak aspoň 
fotky zo špeciálnych miest a ihrísk. Pri poslednej ceste 
sa mi podarilo hrať na ďalšom golfovom ihrisku 
na púšti, v novej krajine Ománe a následne osláviť 
narodeniny spolu s mojím africkým tímom v Ugande.

Ktorá krajina je Vaša obľúbená?
Nedá sa povedať, že mám jednu špeciálnu obľú-
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benú krajinu alebo ľudí z niektorej krajiny, všade sú 
príjemní aj menej príjemní ľudia, ale keďže som viac 
pozitívne naladený, všímam si skôr tie pekné stránky 
a odnášam si pozitíva z každej návštevy. Veľmi rád 
cestujem do Ázie a Afriky, ale taktiež sa rád vra-
ciam do krajín Európy a Južnej a Severnej Ameriky. 
Škótsko mám tiež veľmi rád a nie iba kvôli tomu, že 
tam mám môj domovský klub, založený Tomom Mo-
rissom v St Andrews. Na Slovensko sa však vraciam 
veľmi rád, aj keď tu nie som dostatočne často. 

Veľa cestovateľov hovorí, že čím viac rôznych 
krajín a kultúr spozná, tým viac si váži domov, naše 
Slovensko. Máte to aj Vy podobne? Viete tak lepšie 
oceniť bezpečnú, pokojnú krajinu, ktorú máte doma 
alebo práveže vidíte, koľko vecí by u nás mohlo 
fungovať lepšie?
Áno, je to určite pravda. Ako som už spomenul, ná-
vraty sú vždy príjemné, aj keď už veľa rokov máme 
dve miesta, kam sa vraciame po cestách - Amster-
dam a Košice. Košice sú úžasné miesto so silným 
focus loci a príjemnou atmosférou. Aj veľkosťou sú 
tak akurát a je príjemné prejsť sa po meste alebo 
po okolí po tom, ako som strávil čas v megapoli-
soch ako napríklad Lagos v Nigérii s populáciou nad 
20 mil. obyvateľov, alebo v Londýne, Paríži. Tiež sa 
veľmi rád vraciam do golfového klubu na Alpinke, 
stretnúť golfových priateľov na turnaji alebo si iba 
tak zahrať pre radosť. Vždy je tam veľmi príjemná 
a uvoľnená atmosféra a aj keď nie som ešte čle-
nom, tá srdečnosť prijatia je veľmi milá. Nehovoriac 
o tom, že máme v Košiciach najdlhšiu 18-tku na sve-
te, aj keď s trochu dlhým presunom medzi oboma 
deviatkami. Na druhej strane, hlavne po návrate 
z Afriky alebo Amsterdamu vidím aj veci, ktoré by 
mohli buď fungovať lepšie - „more smoothly“ alebo 
nad ktorými by sme sa nemali zhrýzať a vzrušovať, 
lebo nie sú také podstatné pre kvalitu života. Ale 
dúfam, že sa to postupne bude zlepšovať. Už teraz 
u nás vidíme mnohé pozitívne zmeny.

Hráte na svojich cestách aj golf?
Vždy sa snažím hrať v každej krajine aspoň jedenkrát 

počas návštevy a zatiaľ sa mi to darí. Plním si 
svoje malé golfové predsavzatie pridať si na svoju 
súkromnú golfovú mapu sveta vždy nové ihrisko 
v novej krajine, aj keď ich ešte nemám 90, lebo golf 
som začal hrať iba pred asi 10 rokmi a cestovanie je 
koníčkom a prácou uz dlhšie.

Aké najkrajšie/najoriginálnejšie/najčudnejšie golfo-
vé ihrisko ste zatiaľ navštívili?
Je veľa krásnych ihrísk, ale jedno z naozaj najkrajších 
bolo na Novom Zélande, súkromné ihrisko Kauri 
Cliffs, kam ma pozval priateľ majiteľa. Okrem nád-
herného ihriska a okolia, s výhľadmi na oceán 
a útesy z 15 jamiek, sa mi páčilo, že každý flight mal 
tee-time celú 1 hodinu, čiže nik pred vami a nik 
za vami, aby ste sa mohli v pokoji kochať výhľadmi. 
Jedno z veľmi originálnych ihrísk bolo na Islande, na 
lávovom poli. Veľký zážitok bol aj hrať v Namíbii pri 
mestečku Swakopmund, na jednom z piatich plne 
zelených ihrísk na púšti, kam sa chodia pásť antilopy 
„springboks“ a je tam „pravidlo“, že ak trafíte jednu 
z nich (čo sa väčšinou stane), musíte zaplatiť drink, 
ktorý sa tiež volá „springbok“, a je to cocktail 
v zvláštnom delenom pohári s priečkou, kde sa vám 
baileys a mint liquer zmieša až v ústach. Veľkým 
zážitkom pre mňa bola aj hra s bývalým PGA profe-
sionálom zo Singapuru, ktorý teraz organizuje PGA 
Senior Asia Tour a minulý rok sme mali tú česť hrať 
ako „predskokani“ s priateľmi z USA, Európy a Ázie, 
pričom sme absolvovali 3 ihriská v troch krajinách – 
Singapure, Indonézii a Malajzii za 24 hodín. Náročné, 
ale stálo to za to. Aby sme to stihli tak sme v Malajzii 
hrali večer za umelého osvetlenia.

Pozývate pri svojich cestách cudzincov aj k nám na 
Slovensko? Podarilo sa vám presvedčiť niekoho už 
aj na lyžovačku na Jahodnej alebo výlet do Košíc?
Samozrejme, na Jahodnej sme mali hostí už skoro 
z celého sveta, aj teraz v máji prídu kolegovia a zná-
mi z Ázie a USA, takže si určite spolu prídeme zahrať 
aj na Alpinku. Veľmi sa im páčia Košice a okolie. 
A na Jahodnej to majú ako takú čerešničku na torte, 
s úplným relaxom, nádhernou prírodou a možnos-
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ťami športovania či v lete alebo v zime, na lyžiach 
alebo na našom indoor 3D golfovom simulátore.

Kedy a ako Vás zlákal golf? Ako dlho už hráte?
Začalo sa to zvedavosťou podporovanou skutoč-
nosťou, že som typ človeka, čo rád skúša nové 
aktivity, a keď mám trochu „voľna“, tak sa ho snažím 
vyplniť. Tak to bolo aj asi pred 12-13 rokmi, keď sme 
boli s manželkou v Piešťanoch na kúpeľnom ostrove 
a hotel Thermia Palace ponúkal možnosť golfo-
vých kliník. Po prvých „úžasných“ odpaloch s veľmi 
krátkou dĺžkou a veľmi nepresným smerovaním letu 
loptičky nám to nedalo a urobili sme si tam ihneď 
v ten týždeň aj zelené karty. A už som bol chytený. 
Našťastie v Amsterdame máme veľa ihrísk, niektoré 
aj osvetlené na večerný golf a otvorené do 23:00, 
takže aj po práci sa dá ísť hrať, plus v lete tam zapa-
dá slnko veľmi neskoro večer a dá sa hrať až skoro 
do polnoci. Takže som tam pokračoval v tréningoch 
ako samouk a ten pocit dobrého výsledku (ktorý 
nám golfoví bohovia doprajú väčšinou až na po-
sledných jamkách, aby sme sa zase vrátili) alebo iba 
super úderu z vás naozaj urobí „závisláka“. Ale je to 
aj možnosť byť na vzduchu, v prevažnej väčšine 
v spoločnosti príjemných ľudí, v krásnom prostredí, 
nehovoriac o tom, že podstata golfu je aj v gentle-
menskej samokontrole pravidiel a výsledku Toto všet-
ko vás ťahá naspäť na vaše obľúbené ihriská, ale aj 
núti prijímať nové výzvy na tých nových. A ešte jed-
na podstatná vec je, že môžete hrať s profesionálmi 
v jednom flighte vďaka HCP systému a rôznemu 
typu súťaží a mať z toho tiež super zážitok. Mne sa 
to podarilo niekoľkokrát, zase vďaka mojim cestám. 
Ako platinový člen leteckej spoločnosti KLM, mávam 
pozvania na kvalifikačné kolá European Tour KLM 
Open pre amatérov a ak sa podarí kvalifikovať, tak 
máme možnosť byť pozvaní sledovať KLM Open 
z tesnej blízkosti hráčov, a potom hrať s profesionálmi 
deň po skončení na perfektne pripravenom ihrisku.

Čo máte na golfe najradšej? A ste golfový „závis-
lák“ alebo ho skôr beriete ako rekreáciu a príjemné 
vyplnenie voľného času, keď sa nájde? 

Nazval by som sa realistickým závislákom, keďže sa 
snažím hrať aspoň 2-krát mesačne, ale na drivingu 
som aspoň raz týždenne. Zatiaľ ešte nie som na 
úrovni niektorých mojich dobrých priateľov, ktorí sa 
kvôli golfu presunuli na väčšinu roka do mekky golfu 
v St Andrews alebo hrajú okolo 100 turnajov za sezó-
nu. Ale vždy, keď mám možnosť počas ciest byť nie-
kde nablízku golfového ihriska, tak sa snažím zahrať 
aspoň 9 jamiek. Jedna taká možnosť sa naskytla aj 
počas mojej cesty v Etiópii, kde existuje iba jedno 
9-jamkové ihrisko v hlavnom meste Addis Abeba na 
mieste bývalého letiska a jedno 6-jamkové na pôde 
Britskej ambasády. V nadmorskej výške okolo 2 400 
metrov nad morom lietala loptička oveľa ďalej ako 
obyčajne, aj keď nájsť ju bol vždy problém, lebo 
fairwaye nie sú práve najlepšie udržiavané, ale stále 
sa tam nájde veľa golfistov. Zaujímavosťou je, že 
veľa ihrísk v Afrike ma vyše 100 rokov, pretože boli 
založené hlavne britskými klubmi.

Máte nejaké obľúbené golfové tradície/zvyky? 
Čím skôr byť ráno na ihrisku – milujem krásne rána 
s rosou na greenoch, kedy vidno dráhu puttov 
a východ slnka v prírode. Rekord s Lacom Smata-
nom – odpal na prvej jamke v Škótsku ráno o 3:35, 
potom raňajky a ešte ďalšie dve osemnástky. Milu-
jem skúšať netradičné nové ihriská, napríklad jedno 
z ihrísk Ernieho Elsa v Pretórii na bývalej farme jeho 
starého otca – skoro 10 km od T-boxov po jamky 
na konci greenov.

Na golfovom ihrisku sa všetci poznáme len cez hru 
ako športovci. Čo robíte mimo ihriska? 
Mimo ihriska počas mojej začínajúcej kariéry som 
pôsobil ako klinik a učiteľ na Univerzite Veterinárne-
ho Lekárstva v Košiciach, potom som mal vlastnú 
distribučnú firmu s Dr. Lacom Smatanom. Na nie-
koľko rokov som bol zvolený za Prezidenta Svetovej 
veterinárnej asociácie. Po návrate do veterinárnej 
oblasti biznisu som sa stal šéf holandskej firmy na 
Slovensku a v Bulharsku a po presťahovaní sa do 
Holandska som pôsobil ako riaditeľ pre marketing 
a predaj celosvetovo a teraz ako regionálny riaditeľ 
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pre americkú firmu Zoetis pre Afriku. Manželka je zu-
bárka takže tam to máme bezpečné. Moje hobby 
sú popri golfe beh, maratónske a polmaratónske 
behy a iné športy a samozrejme cestovanie. Beh 
v nových destináciách pomáha spoznávať miesta za 
krátky čas. Behávam aj v Afrike, a beh v Addis Abe-
be v Etiopii a Quite v Ekvádore vo výške okolo 3 000 
metrov je naozaj zaujímavý a náročný ale aj po-
učný. Keďže aj golf aj beh mám radšej skoro ráno, 
je úžasné sledovať zobúdzajúce sa mesto a ľudí.
Baví ma aj hudba ako bývalého hráča na dychové 
nástroje a taktiež organizovanie nadačných aktivít 
po celom svete – väčšinou športových, ktorými pri-
spievame aj s tou našou malou troškou ku zvládaniu 
nebezpečných ochorení ako napríklad besnota. 
Vďaka týmto aktivitám sa nám podarilo získať už 

mnohe granty, pred nedávnom aj veľký grant pre 
Afriku v spolupráci s nadáciou Billa Gatesa. 

A na záver, aj keď mám to šťastie že môžem hrať po 
celý rok vďaka rôznym klimatickým podmienkam pri 
mojich cestách a v Amsterdame sú ihriská otvorené 
po celý rok, už sa teším na hru v novej sezóne aj na 
Alpinke. Ďakujem za možnosť hrať v Košiciach, aj za 
možnosť zdielať svoje zážitky touto formou. 

Želám všetkým peknú hru, mnoho nových golfistov 
z radov mladých - my zo staršej generácie máme 
výhodu že môžme golf hrať veľmi dlho, takže sa nás 
tak skoro nezbavia. 

“hit’em straight and long !“
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Šarmantný dámsky tím v zlo-
žení Marta Nováčková, Janka 
Selecká, Helena Masaryková 
a Katka Halagovcová na sep-
tembrových Majstrovstvách 
Slovenska klubových druž-
stiev seniorov opäť ukázal, 
že východniarky nehodno 
podceňovať. Z Tatier si domov 
priniesli trofeje za krásne 
2. miesto.
Na Majstrovstvách Slovenska 
klubových družstiev seniorov 
nás 11.-12. septembra 2018 reprezentovali dve 
mužské družstvá a jedno družstvo žien. Trofeje si 
z ihriska Black Stork vo Veľkej Lomnici nakoniec 
odniesli dámy, ktoré sa na stupni víťazov objavili 
už druhý rok po sebe. „Bol to super zážitok a veľké 
prekvapenie, že sme sa umiestnili na druhom 
mieste,“ hovorí Marta Nováčková. „Ja osobne 
som zo seba sklamaná, pretože som nepodala 
taký výkon, aký sa odo mňa určite očakával. 
Za to Katarína išla ako motorová myš. Klobúk 
dole. Ale aj napriek tomu som rada, že ako druž-
stvo sme to dali,“ dodáva. „Veľmi sa tešíme, že sa 
nám druhýkrát podarilo takto umiestniť za druž-
stvom z Táľov,“ dodáva Janka Selecká.
„Seniorské majstrovstvá klubov sú pre nás všetky 
udalosťou, na ktorú sa veľmi tešíme, zvlášť preto, 
že bola vytvorená ženská kategória, a to hlavne 
zásluhou nášho klubu a vďaka iniciatíve našej 
kapitánky Katky Halagovcovej,“ opisuje Helen-
ka Masaryková. „Táto súťaž mi vždy pripomenie 
spomienky na mladé časy, keď som vrcholovo 

športovala. Tá rivalita a súťa-
živosť je rovnaká aj v tomto 
seniorskom veku,“ dodáva 
Helenka. 
„Hlavne napíš, že nás ohod-
notili ako najkrajšie oblečené 
seniorky,“ pripája sa Katka 
Halagovcová a pri pohľade 
na fotky z turnaja sa s poro-
tou naozaj nedá nesúhlasiť. 
Dámy z Alpinky sa dokonale 
zladili v bielych sukniach či 
nohaviciach a pásikavých 

modro-bielych tričkách, v ktorých pôsobili ako 
hotové profesionálky. „Vždy sa na majstrovstvá 
pripravujeme dopredu, vyberáme si rovnaké ob-
lečenie, aby sme zaujali aj umeleckým dojmom, 
nielen hrou,“ hovorí s úsmevom Helenka.
Ich najväčším cieľom podľa ich slov zostáva pora-
ziť golfistky z Táľov a viera, že sa na majstrovstvách 
stretnú aj s priateľkami z Malej Idy. „U žien nešlo 
o zatvrdilé súperenie, ale o stretnutie s priateľkami 
z iných klubov, a to sa odzrkadľovalo aj pri hre, 
ktorá u žien bola pohodová (na rozdiel od mu-
žov),“ opisuje Katka Halagovcová. „Dúfam, že 
postupne ženská kategória bude mať viac a viac 
družstiev, čím budú tieto majstrovstvá ešte príťaž-
livejšie a zaujímavejšie,“ dopĺňa Helenka Masa-
ryková. Golfový turnaj v Tatrách si ženy veľmi užili 
aj vďaka dobrej spoločnosti. „Jožko Sýkora nás 
všetkých pohostil v prvý večer vlastnoručne robe-
nými párkami a Anka Juhásová (ako nesúťažná) 
robila všetkým super servis pri večeri a aj komický 
program,“ prezrádza Katka.

Seniorské     golfistky 
z Alpinky zaujali hrou
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Brigáda
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